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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. 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 Zarządu TAK

Jerzy Hrybacz Wiceprezes TAK

Jan Dwojewski Wiceprezes 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: a) 
jadłodajni dla ubogich, schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku 
żywności, (…) banku chleba, ośrodka kolonijnego, (…), b) udzielania 
pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej (…) c) udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych, (…)
2)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, 
bezrobotnych i ubogich, (…)  poradnictwa (…) w zakresie zdrowia, opieki, 
profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień,
3)podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie 
pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw 
kobiet,
4) prowadzenie działań (…) na rzecz integracji i reintegracji społeczno – 
zawodowej osób  z obszaru wykluczenia (…) bezrobotnych, bezdomnych, 
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz organizowanie klubów i 
centrów integracji społecznej,
5) inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: (…) w 
zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych   i 
rekreacyjnych, zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i 
formacyjnych, (…)
6) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
bezdomnych,  bezrobotnych, dzieci,  młodzieży, seniorów, kobiet w ciąży  
(…)
7) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze 
uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi,  (…)
8) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz 
organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej 
działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
9) prowadzenie (…) działalności obywatelskiej, (…)
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, (…)
15)prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, (…)
16)podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i 
społeczności lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
17)prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (…)
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 ochrony 
praw rodziny,
20) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie: a) rzecznictwa na rzecz 
organizacji pozarządowych, (…) b) wzmocnienia sektora ekonomii 
społecznej, (…)
21)wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, ochrony środowiska ,dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, 
historycznego, (…)
22) prowadzenie działań z zakresu: a) turystyki i krajoznawstwa, (…)
23) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, (…) 
24) prowadzenie działań  inwestycyjnych  (…)
25) prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia (…)
26) prowadzenie działań z zakresu kultury(…)
27) przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań 
w zakresie  wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych (…)
28) prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania.

1) Jadłodajnia dla ubogich; zapomogi losowe; subkonta pomocowe dla 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

osób niepełnosprawnych; Działy: Pomocy Rzeczowej, Żywnościowej, Bank 
Chleba; 12 świetlic dla dzieci i młodzieży; kolonie i biwaki;  ośrodek 
pomocy osobom pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej
2)Centrum Wychodzenia z Bezdomności w Gorzowie: schronisko dla 
kobiet, dla mężczyzn, ogrzewalnia; Ośrodek Społeczno – Zawodowy i 
Obywatelski; Schronisko dla Mężczyzn w Długiem 
3)Schronisko dla kobiet; program pomocy prawnej, psychologicznej, 
pschoterapeutycznej, schronienie i pomoc rzeczowo – żywnościowa dla 
pokrzywdzonych przestępstwem  
4)Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski: pomoc prawna, 
psychologiczna i urzędowo - obywatelska, 
5)Prowadzenie świetlicy młodzieżowej; zajęcia profilaktyki uzależnień; 
Klub młodzieżowego wolontariatu 
6)biwaki, cykliczne spotkania integracyjne dorosłych osób 
niepełnosprawnych;  
7)Punkt Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Gorzowie Wlkp.; 
Klub abstynenta – Mittingi; terapia uzależnień i socjoterapia  w ZK w 
Gorzowie Wlkp.; Kampanie społeczne; Programy profilaktyki w szkołach, 
świetlicach, podczas półkolonii i kolonii; Marsz Rodziny dla Trzeźwości (7 
edycji); 
9)działania na rzecz włączenia do  ustawy o kombatantach – Dzieci Wojny; 
organizacja Kongresu Obywatelskiego i Ogólnopolskiego Kongresu 
Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny
10)Organizacja transportów  odzieży i zabawek z Niemiec i Danii; akcje 
1%; zbiórki nowej i używanej odzieży, obuwia, mebli, sprzętu rtv i agd; 
zbiórki żywności z Bankiem Żywności; stałe pozyskiwanie żywności od 
producentów i hurtowników 
12)szkolenia i spotkania wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych; Klub 
Wolontariatu seniorskiego i młodzieżowego; obchody dnia wolontariusza; 
przyznawanie statuetki „Człowiek - Człowiekowi” 
13)promowanie twórczości artysty romskiego Karola Parno – 
Gierlińskiego; utworzenie zespołu i świetlicy romskiej
kolonie dzieci romskich; pomoc rzeczowa i żywnościowa dla Romów
14)zbiórki i transporty dla powodzian (m.in. 1995, 2010); pobyt dzieci z 
Biesłanu i dzieci z Gruzji 
15)wspólne obchody świąt i rocznic państwowych, programy dla dzieci i 
młodzieży w świetlicach; program kolonijny z ścieżką historyczno – 
patriotyczną „Gniazdo Orła Białego”; spotkania wspomnieniowe z Dziećmi 
Wojny 
16)współtworzenie spółdzielni socjalnej ; działalność KIS; tworzenie CIS
17)biwaki, wycieczki, imprezy okolicznościowe, zajęcia edukacyjno -  
sportowo – rekreacyjne; I Marsz Seniorów; spotkania seniorów z dziećmi 
w świetlicach, przedszkolach, szkołach, z osobami niepełnosprawnymi z 
WTZ i ŚDS; działania Zespołu Koordynacyjnego  Związków i Stowarzyszeń 
Dzieci Wojny w Polsce 
18)Letnia akademia edukacji obywatelskiej dla studentów ze Wschodu 
studiujących w Polsce (3 edycje); programy profilaktyki antyalkoholowej 
na Litwie, Białorusi i Ukrainie
19)Kampanie społeczne; konferencje  tematyczne; publikacje nt. rodziny i 
zagrożeń; inicjatywy zakończone uchwaleniem przez Radę Miasta: 2009 
Roku Rodziny i 2011 Roku Dzieci i Młodzieży; Festyny Rodzinne
20) zainicjowanie i członkostwo w Gorzowskiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego; zainicjowanie i udział w zespole roboczym ds. 
Gorzowskiej Rady Seniorów; doradztwo organizacjom w pisaniu projektów

21)akcje „sprzątania świata” i opieka nad Parkiem historycznym w 
Długiem; konkursy świetlicowe; budowa instalacji do wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych w Ośrodku w Długiem
22) rajdy piesze nordic walking; spływy kajakowe Jeziorem Lipie; rajdy 
piesze w Puszczy Drawskiej; potkania edukacyjne z pracownikami 
nadleśnictwa strzeleckiego; wycieczki krajoznawcze dla dzieci ze świetlic
23)dwie świetlice sportowe piłki nożnej: chłopców i dziewcząt; 15 edycji 
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Wiosennych Biegów Przełajowych;
zawody sportowe dla dzieci świetlic i seniorów 
24) prace modernizacyjne Centrum Charytatywnego, bazy turystycznej i 
sportowej Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w m. Długie, 
Centrum Wychodzenia z Bezdomności   
25) 28) programy edukacji prozdrowotnej dla dorosłych, seniorów i dzieci; 
rady pedagogiczne dla kadry świetlic 
Programy profilaktyki w 12 świetlicach, na koloniach, półkoloniach. 
27) Program kolonijny „Gniazdo Orła Białego” ; programy artystyczne 
obchodów rocznic i świąt; Dzień Babci i Dziadka w Teatrze; Orszak Trzech 
Króli; wyjścia do kina, filharmonii i  teatru; 4 edycje Jesiennych Spotkań  
Rekreacyjno - Kulturalno -  Integracyjnych  Osób Niepełnosprawnych; 7 
edycji Konkursu Spektakli Teatralnych Szkół ponadgimnazjalnych

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 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
1.1.2 Ośrodek  Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
1.1.3 Klub Abstynenta
1.1.4 Klub Seniora 
1.2   Dział Pomocy Rzeczowej 
1.2.2 Sekcja Transportu
1.3    Dział Pomocy Żywnościowej 
1.3.1 Bank Chleba
1.4. Siłownia dla młodzieży
1.5   Zarząd Stowarzyszenia
1.5.1 Prezes Stowarzyszenia
1.6   Dyrektor ds. społecznych i zarządzania 
1.6.1 Dział tworzenia i zarządzania projektami
1.7   Dział księgowości i rozliczeń
1.7.1 Główna księgowa
1.8  Dział kadr
2. OŚRODEK KOLONIJNY SPORTOWO – WYCHOWAWCZY, Długie, ul. Turystyczna 14, gm. Strzelce Kraj.
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 11 ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH w Gorzowie Wlkp.
3.1    Kierownik Zespołu Świetlic
3.1.1 Świetlica Jedyna, Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 46
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 Szczęśliwa Dwunastka, Gorzów Wlkp.  ul. Grobla 68A
3.1.9 Świetlica Zielony Raj, Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska 110
3.1.10 Świetlica Maksymilian, Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 15
3.1.11 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
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5.1.1 Wychowawcy
5.2 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
5.3 Schronisko dla bezdomnych kobiet
5.4 Ogrzewalnia

W 2015 roku w ramach celów statutowych zrealizowano następujące działania i projekty:
Cel 1/ 27
 Jadłodajnia dla ubogich przy ul. Chodkiewicza 20 (działa 16 lat); od pon. do piątku w godz. 10.00 - 

14.00
wydaje - obiady, a na weekend - prowiant; w 2015 roku wydano 1.485 obiadów osobom  skierowanym 
przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie; w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 obiady wydawano 
20 osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.
 Dział Pomocy Rzeczowej udzielił w 2015 roku pomocy rzeczowej w zakresie m.in.  odzieży, obuwia,
pościeli, mebli, przedmiotów i sprzętu rtv i agd – 5.000 rodzinom (tj. ok.15 tys. osób - średnio 1.000- 
1.200  osobom miesięcznie).  
 Dział Pomocy Żywnościowej wydawał żywność 224.641 kg ze zbiórek i z Programu dożywiania
 najuboższych obywateli UE/PL – POPŻ. Z tej formy pomocy skorzystało 8.520 osób.
 Bank Chleba przy Dziale Pomocy Żywnościowej wydał 40 ton pieczywa. Do inicjatywy na rzecz 

ubogich
 włączyły się piekarnie gorzowskie oraz sieci sklepów Lidl i Tesco.
 W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 w ramach środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej 
pomocą objęto 193 osoby: 103 osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych: 90 - 
członkowie rodzin osób pozbawionych wolności, zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych. 
Wydano 240 paczek żywnościowych. Przygotowano 262 paczki ze środkami czystości i higienicznymi, w 
tym 37 osobom osadzonym. Po opuszczeniu placówki penitencjarnej skierowano  do nas 15 osób – 
udzielono im schronienia z całodobowym wyżywieniem.
 W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
pomocą
 objęto 955 osób.  Wydano 876 osobom paczki żywnościowe; 11 osobom opłacono czynsze; wydano 
bilety
 MZK w liczbie 22.547 sztuk; udzielono schronienia z całodobowym wyżywieniem 19 osobom.
 Wydatkowano 28.780,21 zł z 1% na żywność, środki higieny i czystości, na leki, materiały 

rehabilitacyjne, na
 rehabilitację i dojazdy do lekarza i na badania 17 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci.

Cele: 1/ 25/ 26/ 28/
 Działalność 11 świetlic środowiskowych dla 325 dzieci i młodzieży w Gorzowie Wlkp. to następujące 

placówki:
1. Świetlica Jedyna– 30 dzieci
2. Świetlica Młodzieżowa– 30 dzieci
3. Świetlica Słoneczna– 30 dzieci
4. Świetlica  Koszałek – Opałek– 30 dzieci
5. Świetlica Gong– 30 dzieci
6. Świetlica Piłkarki– 30 dzieci
7. Świetlica Stokrotka– 30 dzieci
8. Świetlica Szczęśliwa „12”– 30 dzieci
9. Świetlica Zielony Raj– 30 dzieci
10. Świetlica Maksymilian – 30 dzieci
11. Świetlica Metalowiec– 25 dzieci
Programy:
Miasto Gorzów Wlkp.: „Zanim spróbujesz” – program rocznej pracy placówek wsparcia dziennego  
prowadzonych przez Stowarzyszenie
Termin realizacji: 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Działania: kompleksowe sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do świetlic, tworzenie 
warunków do nauki, wyrównywanie szans edukacyjnych, braków wychowawczych rodziny, 
eliminowanie zaburzeń zachowania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz realizacja programów 
profilaktyki uzależnień od alkoholu  „Zanim  spróbujesz”, działalność kulturalną i sportową.             
Rezultaty: Uczestnictwo 250 osób z 11 świetlic”  w wymiarze 22h w każdej świetlicy (11 spotkań po 2 
godz.). 
Miasto Gorzów Wlkp.: Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy  „Jedyna”  
Termin realizacji: od 01.02.2015r. do 31.12.2015r.
Działania: Projekt obejmował świetlicę  o profilu specjalistycznym pn. „Jedyna”. 2 formy działalności: 
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opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna. Główne założenie: tworzenie odpowiednich warunków do 
nauki, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  wyrównywanie 
braków wychowawczych rodziny oraz eliminowanie zaburzeń zachowania. Dodatkowo zrealizowano 
indywidualne zajęcia  logopedyczne,  terapii pedagogicznej,  psychoterapii  oraz zajęcia  
socjoterapeutyczne. Wszyscy uczestnicy świetlicy korzystali z zajęć kulturalnych i sportowych.
Rezultaty: Zrealizowano po 72 h zajęć logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych,  48 hzajęć 
terapii pedagogicznej,  96  h  zajęć psychoterapii oraz 30 h zajęć terapeutycznych. 25 osób uczestniczyło 
w  trzydniowej wycieczce do Warszawy oraz w programie kulturalnym,  sportowym , wyjazdach na 
Długie oraz imprezach miejskich  organizowanych dla dzieci.  Wszystkie osoby otrzymały paczki 
świąteczne.
Miasto Gorzów Wlkp.: Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Metalowiec 
Termin realizacji: od 01.02.2015r.  do 31.12.2015r.
Działania: Projekt obejmował roczną działalność  placówki wsparcia dziennego  o profilu 
specjalistycznym pn. świetlica „Metalowiec”. 2 formy działalności: opiekuńczo-wychowawcza i 
edukacyjna. Głównym celem projektu było kompleksowe sprawowanie opieki nad dziećmi,  tworzenie 
odpowiednich warunków do nauki, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień,  wyrównywanie braków wychowawczych rodziny oraz eliminowanie zaburzeń zachowania. 
Dodatkowo zrealizowano zajęcia specjalistyczne, m. in.  indywidualne zajęcia  logopedyczne,  terapii 
pedagogicznej,  psychoterapii   oraz warsztatowe zajęcia  socjoterapeutyczne. Wszyscy uczestnicy 
świetlicy korzystali z zajęć kulturalnych i sportowych.
Rezultaty: W programie świetlicy „Metalowiec” uczestniczyło 25 osób – dzieci mieszkańców hotelu 
„Metalowiec”. Zrealizowano po 72 h zajęć logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych,  48 h zajęć 
terapii pedagogicznej,  96 h psychoterapii oraz 30 h zajęć terapeutycznych.  25 osób uczestniczyło w  3-
dniowej wycieczce do Warszawy oraz w programie kulturalnym,  sportowym , wyjazdach na Długie oraz 
imprezach miejskich  organizowanych dla dzieci.  Wszystkie osoby otrzymały paczki świąteczne.
Miasto Gorzów Wlkp.: Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy „Stokrotka” 
Termin realizacji: od 01.03.2015r.  do 31.12.2015r.
Działania: W ramach działalności świetlicy zapewniano dzieciom i młodzieży  warunki do 
zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych przez: udostępnienie szerokiej oferty 
zajęć pozalekcyjnych, a także ich dożywianie.  Projekt obejmował  również zadania z zakresu wspierania 
rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, stały kontakt ze szkołą w celu orientacji w postępach 
w nauce, w ich problemach i potrzebach. Zrealizowano zajęcia w ramach kół zainteresowań, w tym koło 
plastyczne, muzyczne,  teatralne i biblioterapeutyczne, każde w wymiarze 7,5 h w miesiącu
Rezultaty: Program skierowany był do 30 uczestników  świetlicy z Osiedla Górczyn. W ramach pracy 
świetlicy zrealizowano w każdym dniu 4 h zajęć.  Zrealizowano łącznie 240 h zajęć kół zająć, w tym 
teatralnego, muzycznego, plastycznego i biblioterapeutycznego. Zorganizowano 3-dniową wycieczkę 
wraz z zajęciami edukacyjnymi do Pałacu w Mierzęcinie. Do realizacji zajęć zakupione zostały materiały 
dydaktyczne oraz warsztatowe umożliwiające przeprowadzenie konkursów, przygotowanie inscenizacji, 
jasełek, pokazów oraz prac na kiermasze.  Dodatkowo zorganizowano  wyjście  na basen i lodowisko do 
CSR „Słowianka”, multikina, teatru i filharmonii.
Miasto Gorzów Wlkp.: „Nakręceni na zdrowie” – zajęcia świetlicowe wraz z organizacją półkolonii 
letnich dla dzieci ze środowisk zagrożonych narkomanią
Termin realizacji: od 01.02.2015 r. – 31.12.2015 r.
Działania: roczna działalność  11  placówek  wsparcia dziennego wraz z organizacją półkolonii letnich; 
działania: opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne -  program profilaktyki uzależnień od 
narkotyków  kulturalne i sportowe. Podczas półkolonii uczestnicy otrzymywali codzienne wyżywienie, 
uczestniczyli w rejsie statkiem po jeziorze barlineckim, bawili się w parku linowym oraz Zoo w 
Świerkocinie. Zrealizowany został program półkolonii wraz z programem profilaktycznym.
Rezultaty: 300 uczestników z 11 świetlic.  Zrealizowano  program profilaktyczny w  wymiarze 48  h w 
każdej świetlicy  (24 spotkania po 2 h) ; półkolonie letnie dla 150 dzieci.
Miasto Gorzów Wlkp.: „Wakacyjna Szkoła profilaktyki” – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Termin realizacji: od 27.07.2015 r. – 09.08.2015 r.
Działania: Wypoczynek letni dla 60 dzieci i młodzieży zorganizowany był w Ośrodku Kolonijnym 
Sportowo – Wypoczynkowym w m.  Długie. Zorganizowano min. wycieczki autokarowe, plażowanie, 
kąpiel w jeziorze, przejażdżki kajakami, naukę nurkowania, wycieczki piesze i rowerowe, turnieje 
sprawnościowe, bale kostiumowe, tańce i zabawy integracyjne, zawody sportowe, konkursy:  
plastyczny, teatralny, piosenki, sportowe (piłka nożna, siatkówka plażowa, dwa ognie), dyskoteki, biegi 
patrolowe i podchody, gry i zabawy terenowe, zajęcia przyrodnicze, zajęcia twórcze, teatralne, 
kostiumowe.
Rezultaty: uczestnictwo 60 osób; zrealizowano 56 h zajęć profilaktycznych w 4 grupach kolonijnych. 
Kuratorium Lubuskie: „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży” 
Termin realizacji: od 27.07.2015 r. do 09.08.2015 r.
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Działania: Półkolonie obejmowały 180 osób, dzieci i młodzieży z Gorzowa Wlkp. Półkolonie realizowane 
były w 6 świetlicach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Każdego dnia przygotowany  był posiłek. 
Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Świerkocina oraz Barlinka, były w kinie i na basenie. 
Rezultaty: półkolonie letnie z programem profilaktyki dla 180 osób. 
Kuratorium Lubuskie: „Obóz rekreacyjno – terapeutyczny dla młodzieży” 
Termin realizacji:  od 09.08.2015 r. do 22.08.2015 r.
Działania: obóz młodzieżowy dla grupy 45 osób, uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, głównie  
ze środowisk zagrożonych uzależnieniem i patologią społeczną.
Rezultaty: wyjazd na dwie wycieczki, wyjście do zoo, muzeum na basen, zakup materiałów 
dydaktycznych i plastycznych do zajęć podczas kolonii. 
Kuratorium Lubuskie: „Kolonie dla dzieci” 
Termin realizacji: od 14.07.2015 r. do 27.07.2015 r.
Działania: Kolonia objęła głównie uczestników świetlic, będących w trudnej sytuacji materialnej, 
pochodzących z rodzin wielodzietnych, często dysfunkcyjnych.  Kolonie letnie zrealizowane zostały w 
Ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wypoczynkowym w m, Długie.  Zrealizowano program profilaktyczno-
terapeutyczny dotyczący profilaktyki uzależnień. Realizowany był bogaty program rekreacyjno -
wypoczynkowy z naciskiem na zajęcia integracyjne, relaksacyjno – sportowe, rozwijające manualnie i 
ujawniające ukryte talenty, kształtujące wiedzę poprzez konkursy tematyczne i gry dydaktyczne. 
Zrealizowano wycieczki autokarowe: do Świerkocina, Mierzęcina i Strzelec Kraj., zakupiono bilety do 
ZOO, muzeum, na basen.
Rezultaty: Kolonia objęła grupę 90 osób ( 6 grup)
Marszałek Lubuski: „Wakacyjna szkoła profilaktyki dla dzieci i młodzieży województwa lubuskiego”
Termin realizacji: od 01.05.2015 r. –30.08.2015 r.
Działania: Organizacja wypoczynku dla 60 osób w Ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wypoczynkowym w 
m.  Długie.  Projekt skierowany był do  uczestników świetlic, będących w trudnej sytuacji materialnej, 
pochodzących z rodzin wielodzietnych, często dysfunkcyjnych. Podczas wypoczynku realizowany był 
program terapeutyczno – profilaktyczny w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, zorganizowano 
również wiele atrakcji min. wycieczki autokarowe, plażowanie, kąpiel w jeziorze, przejażdżki kajakami, 
naukę nurkowania, wycieczki piesze i rowerowe, turnieje sprawnościowe, bale kostiumowe, tańce i 
zabawy integracyjne, zawody sportowe, konkursy:  plastyczny, teatralny, piosenki, sportowe (piłka 
nożna, siatkówka plażowa, dwa ognie), dyskoteki, biegi patrolowe i podchody, gry i zabawy terenowe, 
zajęcia przyrodnicze, zajęcia twórcze (teatralne, kostiumowe).
Rezultaty: uczestnictwo 60 osób.
W ramach działalności odpłatnej zorganizowano kolonie i obozy, w tym sportowe dla 856 dzieci i 
młodzieży, w tym dla 240 wychowanków ze świetlic oraz 616 dzieci i młodzieży z następujących 
miejscowości: Wilkowo, Dąbrowa Tarnowska, Wrocław, Barlinek, Leśna, Gdańsk, Gdynia,  Szczecin, 
Kostrzyn, Gorzów Wlkp., Żary, Deszczno, Słupsk, Mogilno, oraz grupa z Niemiec.

Cel 2
W 2015 roku ogółem w placówkach Stowarzyszenia w Gorzowie i w Długiem przebywały 264 osoby 
bezdomne:
 Centrum Wychodzenia z Bezdomności, Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 62a: schronisko dla kobiet (18 
kobiet); schronisko dla mężczyzn (44 mężczyzn); ogrzewalnia ()177 osób
 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - Długie, ul. Turystyczna 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie (25 
mężczyzn)
Projekty realizowane na rzecz osób bezdomnych:
Miasto Gorzów Wlkp.: „Centrum Wychodzenia z Bezdomności w Gorzowie Wlkp.”
Termin realizacji: od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.
Działania: osłonowe wobec osób bezdomnych (m.in. udzielenie schronienia i posiłki), w tym zakupy 
m.in.: żywności, środków higienicznych i sanitarnych, pościel, koce, poduszki oraz ręczniki, meble, 
naczynia, sprzęt agd, rtv, sprzęt kuchenny, środki czystości i higieny osobistej, środki opatrunkowe, leki, 
środki dezynfekcyjno – deratyzacyjne i inne niezbędne; aktywizujące: prowadzenie grup wsparcia osób 
bezdomnych, prowadzenie  psychoterapii  uzależnień, praca doradców  urzędowo – obywatelskich na 
bazie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, pomoc  psychologiczna
Rezultaty: 48  mężczyzn bezdomnych,  17 kobiet bezdomnych, 30 osób bezdomnych uczestniczących w 
programie wychodzenia z bezdomności. W Ogrzewalni czynnej od 1 listopada do 31 grudnia 2015 
przebywało ogółem 177 osób.
Miasto Gorzów Wlkp.: „Udzielenie pomocy osobom bezdomnym” 
Termin realizacji: 02.01.2015 do 31.12.2015 r.
Działania: osłonowe i wspierające psychospołecznie: całodobowy pobyt i wyżywienie, pomoc rzeczowa, 
podstawowa opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, pomoc w sprawach urzędowych, 
obywatelskich, prawnych i zawodowych; zapewnienie warunków do utrzymania czystości i higieny, 
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udział w zajęciach umiejętności psychospołecznych z psychologiem, udział w zajęciach podczas 
rekolekcji trzeźwościowych w Rokitnie  z ks. Henrykiem Grządko (liderem ruchów trzeźwościowych), 
włączenie kobiet  do dyżurów woluntarystycznych w zakresie  utrzymywanie czystości w 
pomieszczeniach schroniska pokoju i  korytarzach; samodzielne przygotowywanie posiłków, prace 
porządkowe, udział w spotkaniach indywidualnych z psychologiem i psychoterapeutką, udział w 
mitingach koedukacyjnych (czwartki) i dla kobiet (wtorki),wspólne obchodzenie imienin i rocznic 
trzeźwości.
Rezultaty: 18 kobiet ogółem, które w ciągu roku korzystały z pobytu w placówce z całodobowym 
schronieniem i wyżywieniem, 2  kobiety bezdomne korzystające z  kąpieli i możliwości wyprania  swoich 
 rzeczy osobistych, 3  kobiet korzystające z finansowania leków; 3 bezdomne emerytki uczestniczące w 
zajęciach i imprezach z seniorami; 10 kobiet bezdomnych, które skorzystały z pomocy rzeczowej
Marszałek Lubuski / ROPS: Od bezdomności do aktywności i samodzielności” czyli program działań 
osłonowych i aktywizujących dla bezdomnych z terenu województwa lubuskiego zamieszkujących 
schronisko w m. Długie gm. Strzelce Krajeńskie
Termin realizacji: od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Działania: działania osłonowe: całodobowe miejsce pobytu; wyżywienie; pomoc rzeczowa (m. in.: 
odzież/obuwie; zapewnione środki czystości i higieny osobistej); zabezpieczenie środków 
opatrunkowych i w uzasadnionych przypadkach leków); codzienne posiłki; działania wspierające: w 
kierunku uzyskania źródeł utrzymania; terapia uzależnień; praca na zasadach wolontariatu,  pomoc w 
poszukiwaniu i podjęciu pracy, pomoc w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z rodziną; działania 
aktywizujące: spotkania w grupie wsparcia; poradnictwo w sprawach obywatelsko - urzędowych (m.in.  
pomoc w sprawach urzędowych; pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych); zarejestrowanie się 
w Powiatowym Urzędzie Pracy; wyrobienie i kompletowanie dokumentów.
Rezultaty: 20  mężczyzn, którzy w ciągu roku korzystali z całodobowego pobytu w placówce i 
wyżywienia w schronisku; objęci byli działaniami osłonowymi, wspierającymi i aktywizującymi. 

Cel 3/
Stowarzyszenie jako koordynator  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym zorganizowało w dniach 
23 - 28 lutego 2015  różne formy pomocy 191 osobom, w tym: 107 osobom  w siedzibie Stowarzyszenia 
przy ul. Słonecznej 63 podczas dyżurów prawników, notariuszy, kuratorów sądowych, kuratora 
rodzinnego,  psychologa, psychoterapeuty, osób pierwszego kontaktu; 39 osobom w Gminach; 
Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Santok i Bogdaniec (prawnik, osoba pierwszego kontaktu); 20 osobom w 
Punkcie Wsparcia Obywatelskiego przy ul. Jagiełły 15 (prawnik, psycholog, osoba pierwszego kontaktu); 
19 osobom w Prokuraturze; 6 osobom w 6 kancelariach prawnych.
W ramach projektu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom realizowanego  ze 
środków Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie 1 stycznia  – 31 grudnia 2015 roku udzielono pomocy 
łącznie 955 osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin, w tym: 
- 615 godzin porad psychologicznych w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym oraz w Punkcie 
Wsparcia Obywatelskiego
- 1.203 godziny porad prawnych, w tym: 432 godziny w gminach: Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, 
Bogdaniec i Santok; 644,5 godzin w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym przy ul. Słonecznej 
63 oraz 126  godzin w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego  przy ul. Jagiełły 15 . 
- 3.976  godzin pozostałych porad (osoby pierwszego kontaktu) w 5 gminach; w Regionalnym Ośrodku 
Społeczno – Zawodowym oraz w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego
- 19 osobom  udzielono schronienia  z pełnym wyżywieniem   
- 11 rodzin objęto pomocą w zakresie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych 
- rozdysponowano  22.547  sztuk biletów MZK w formie karnetów i biletów jednorazowych 
- 876 osobom wydano paczki żywnościowe  dla  pokrzywdzonych i ich rodzin
- 820 osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom z terenu woj. lubuskiego, a szczególnie Gorzowa i gmin: 
Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Bogdaniec i Santok oraz Długie udzielano pomocy w zakresie odzieży, 
bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Cel 4/
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO) działa od 2005 roku. Formy 
świadczonej od poniedziałku do piątku pomocy to: doradztwo i pomoc urzędowo obywatelska, 
poradnictwo  prawne, pomoc w pisaniu pism urzędowych i użytkowych (m.in. CV, podań, próśb, 
pozwów, wypełnianie druków urzędowych), pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, wsparcie w 
rozwiązywaniu problemów osobistych i zawodowych.
W 2015 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek do Wojewody Lubuskiego o utworzenie Centrum 
Integracji Społecznej i uzyskało zgodę. 

Cel 5/
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 Prowadzenie świetlicy młodzieżowej tzw. Kawiarenki Bezalkoholowej z programem wychowawczym, 
kulturalnym i sportowym (siłownia, ping-pong, bilard).
 Zorganizowano 4 wyjazdy (trzydniowe) młodzieży do Rokitna: zajęcia w zakresie formacji i profilaktyki
antyalkoholowej prowadził Duszpasterz ds. Trzeźwości – ks. Henryk Grządko.
 Klub młodzieżowego wolontariatu przygotowuje i bierze udział w cyklicznych zbiórkach żywności.
 Dwa spotkania szkoleniowe dot. wolontariatu z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie 

Wlkp.

Cel 6/
.
 Wydatkowano 28.780,21 zł z 1% na żywność, środki higieny i czystości, na leki, materiały 

rehabilitacyjne, na
 rehabilitację i dojazdy do lekarza i na badania 17 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci 
 Ośrodek Kolonijny Sportowo-Wychowawczy w m. Długie: spotkania, biwaki, obozy  integracyjno – 
edukacyjno – rekreacyjne i turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci.
  Realizacja dwumodułowego projektu  pt. „Godność, Samodzielność, Integracja” (Marszałek Lubuski / 
ROPS) skierowany do osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin zamieszkujących powiaty: 
Gorzów Wlkp., gorzowski ziemski oraz strzelecko – drezdenecki: Moduł 1 – poradnictwo psychologiczne 
i  urzędowo – obywatelskie;  Moduł 2 – IV Jesienne Spotkania  Dorosłych osób Niepełnosprawnych 
Termin realizacji: od 08.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
Działania i rezultaty Moduł I: 117 godzin doradztwa ds. obywatelsko – urzędowych; 102 wizyty  
beneficjentów doradztwa ds. obywatelsko – urzędowych; 75 klientów (osób niepełnosprawnych / 
opiekunów osób niepełnosprawnych) doradztwa obywatelsko - urzędowego; w tym: 53 kobiety, 22 
mężczyzn.
Działania i rezultaty Moduł II: 100 uczestników  IV Jesiennych Spotkań. Placówki, które wzięły udział w 
Spotkaniach to: Warsztaty Terapii Zajęciowej Chwalęcicach, Strzelcach Krajeńskich, Kamieniu Wielkim; 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorzowie Wlkp.; Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy ul. Armii Polskiej i przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy  wzięli udział w 
podchodach w lesie, prezentowali przebrania oraz pokaz artystyczny na balu tematycznym: wybrano 
Króla i Królową Balu, którym wręczono korony i upominki. Odbyły się występy artystyczne, jury 
przyznało nagrody dla wszystkich i puchar dla zwycięzcy. Odbyła się   „IV Olimpiada na wesoło” -  
zabawy i konkurencje na boisku wielofunkcyjnym, wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a zwycięzca 
puchar. 

Cel 7/
Ministerstwo Sprawiedliwości: „ZACZNIJ od NOWA! – program pomocy postpenitencjarnej osobom 
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”
Termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
Działania i rezultaty: Ogółem w roku 2015 udzielono pomocy (udzielono świadczeń) 193 osobom: 103 
osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych: 90 - członkowie rodzin osób pozbawionych 
wolności, zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych. Grupowa terapia uzależnień 
prowadzona w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. Psychoterapeutka poprowadziła terapię dla 3 grup  
(39 osób) osadzonych: 2 grupy przeszły terapię wstępną, a jedna terapię drugiego stopnia. Warsztaty 
socjoterapeutyczne podnoszące kompetencje społeczne osób w trakcie wyroku i tuż przed wyjściem na 
wolność prowadzone były w ZK w Gorzowie Wlkp. dla 22 osadzonych (odbyły się 2 edycje warsztatów 
w wymiarze po 20 godz. w każdej grupie); Wydano bilety MZK podczas 290 wizyt u asystentek w liczbie 
1.600 sztuk. Wydano 240 paczek żywnościowych. Przygotowano 262 paczki ze środkami czystości i 
higienicznymi, w tym 37 osobom osadzonym. Po opuszczeniu placówki penitencjarnej skierowano  do 
nas 15 osób – udzielono im schronienia z całodobowym wyżywieniem. Udzielono 100 godz. porad 
prawnych; 12 osób skorzystało z poradnictwa zawodowego.
Wojewoda Lubuski: Projekt „Aktywni w drodze do samodzielności” realizowany był w okresie od 1 lipca 
do 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do klientów pomocy społecznej, w tym: osób bezdomnych 
(kobiet i mężczyzn) oraz   kobiet zamieszkujących teren Gorzowa Wlkp. W ramach Modułu 1 
zorganizowano grupy wsparcia dla osób bezdomnych. Grupę wsparcia dla bezdomnych mężczyzn w 
wymiarze 96 godz.  prowadziła terapeutka uzależnień. Cechą tej grupy było uzależnienie od alkoholu i 
problemy z utrzymaniem trzeźwości. Grupę wsparcia dla bezdomnych kobiet prowadził psycholog w 
wymiarze 18 godz. 
Moduł 2 objął kobiety, które wg wiodącego problemu podzieliły się na dwie grupy: kobiety bezdomne 
(18 godz.) i kobiety po 60 roku życia (18 godz.). Zajęcia miały charakter wspierający z elementami 
treningu umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych. 
Rezultaty:  8 uczestników grup wsparcia dla mężczyzn bezdomnych; 5 uczestniczek grupy wsparcia dla 
kobiet bezdomnych; 12 kobiet seniorek uczestniczących w grupie wsparcia z treningiem umiejętności 
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psychospołecznych i komunikacyjnych;  30 wizyt  kobiet w ramach indywidualnej pomocy 
psychologicznej kobiet bezdomnych i kobiet seniorek.

Cel 9/
- Członkostwo  w Gorzowskiej Radzie Pożytku Publicznego 
- Inicjatywa utworzenia Gorzowskiej Rady Seniorów i udział w pracach zespołu roboczego 
- Wydanie publikacji „I Gorzowski Orszak trzech Króli”

Cel 10/
 Stowarzyszenie zebrało w 2015 roku 264.442,25  zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych, 
prawnych, z tytułu 1% 
 Dział Pomocy Rzeczowej prowadził w trybie ciągłym zbiórki od tysięcy darczyńców – zebrano ponad 

50 ton różnych przedmiotów, w tym 10 ton odzieży, ponad 5 tys. sztuk mebli i  ponad 1000 szt. sprzętu 
rtv i agd.
 Dział Pomocy Żywnościowej prowadził trzy zbiórki żywności i stałe pozyskiwanie żywności od 
producentów i hurtowników – zebrał ponad 42 tony żywności.

Cel 12/
 Codziennie we agendach Stowarzyszenia pracuje na bazie porozumień ok. 100 wolontariuszy
 Szkolenia wolontariuszy publicznych zbiórek żywności
 Od 5 lat odbywają się mini szkolenia dot. tematyki wolontariatu w Zespole Szkół Mechanicznych w 

Gorzowie 

Cel 13/
 Gorzowscy Romowie (ponad 40 osób) korzystają z regularnej pomocy rzeczowej i żywnościowej w 
dziale Pomocy Rzeczowej i Żywnościowej
 Udział w spotkaniu kulturalno – integracyjnym 8 kwietnia na Dzień Romów – II LO

Cel 14/
 Pomoc w postaci całodobowego zakwaterowania i wyżywienia, aktywizacja edukacyjna i zawodowa 
uchodźcy z Bangladeszu.
 Aktywizacja i integracja społeczna małżeństwa uchodźców z Ukrainy.

Cel 15/
 Podczas kolonii letnich 2015 realizowano Program kolonijny „Gniazdo Orła Białego” ze ścieżką 

patriotyczno
– historyczną i dobrych obyczajów. Udział wzięło w nim 240 dzieci i   młodzieży ze świetlic gorzowskich.
 Wspólnie obchodzono w świetlicach Stowarzyszenia rocznice 1 i 17 Września, 3 Maja, 8 Maja, 1 

Sierpnia,
11 Listopada, 13 Grudnia; dzieci i młodzież przygotowały programy patriotyczne poetycko – muzyczne 
dla rówieśników, zaproszonych gości, seniorów (Dzieci Wojny).
 Wspólne świętowanie w świetlicach Stowarzyszenia wydarzeń okolicznościowych razem z rodzicami, 
rodzeństwem, najbliższymi, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.
  Organizacja I. Gorzowskiego Orszaku Trzech Króli we współpracy z parafiami, szkołami, 
przedszkolami gorzowskimi, Miejskim Centrum Kultury, Klubem Pogodna Jesień, Ruchami 
Trzeźwościowymi, Urzędem Miasta Gorzowa (uzyskanie Patronatu Honorowego Prezydenta Gorzowa i 
Biskupa Diecezjalnego)

Cel 17/
Fundusze EOG i Fundacja im. Stefana Batorego: Projekt „Sio Starości czyli Samodzielność, Integracja i 
aktywność seniorów”
Od 1 lutego do 31 grudnia 2015 realizowane były codzienne zajęcia skierowane do 40 seniorów 
mieszkających w Gorzowie Wlkp. Działania projektu: codzienny posiłek, zajęcia manualne, zajęcia 
umuzykalniające, taneczne, zajęcia nordic walking, zajęcia umiejętności psychospołecznych i 
komunikacyjnych, wykłady z zakresu promocji zdrowia, wigilia z paczkami, zabawa andrzejkowa i 
sylwestrowa, wycieczka do Krakowa, biwak jesienny. Animator prowadził Koło Wolontariatu Seniorów i 
działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
 I Marsz Seniora „Polscy Seniorzy maja głos!” – kilkuset seniorów przemaszerowało 9 maja 2015 
ulicami Gorzowa i złożyło petycje do Rady Miasta o powołanie gorzowskiej Rady Seniorów. W 2015 
roku powołano Stowarzyszenie do Zespołu Roboczego pracującego nad statutem Rady.
 W ostatnie poniedziałki miesiąca odbywają się spotkania integracyjne i tematyczne uczestników 
Klubu Dzieci Wojny współprowadzone przez Prezesa i Dyrektora Stowarzyszenia. 
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 Działania Zespołu Koordynacyjnego  Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce na rzecz praw 
dla pokolenia dzieci wojny. Przewodnictwo zostało  powierzone Prezesowi Stowarzyszenia - 
Augustynowi Wiernickiemu.  
 Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka z Wnukami Teatrze im. J. Osterwy – 25 stycznia 2015 – program 

artystyczny i upominki.

Cel 19/ 
Fundacja „Ad Rem”: V  Jubileuszowy Festyn Rodzinny wraz  programem profilaktycznym
Termin realizacji: 20.09.2015
Działania: Festyn zrealizowany na Placu Papieskim. Podczas festynu promowano obywatelską postawę 
przeciw sprzedaży alkoholu nieletnim, a tym samym opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej. W trakcie 
festynu przeprowadzono wiele zabaw, gier, konkursów oraz rozprowadzano ulotki informacyjno – 
edukacyjne dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
Rezultaty: W festynie uczestniczyło 2 000 osób, w tym rodziny z Gorzowa Wlkp., uczestnicy świetlic, 
młodzi sportowcy z różnych klubów gorzowskich oraz uczestnicy świetlic.
Miasto Gorzów Wlkp.: VII Konkurs Teatralny uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem ,,Zdrowa 
rodzina wszystko przetrzyma” w ramach XIII Miejskiej  Kampanii Edukacyjno -  Informacyjnej - ,,Obudź 
się! 2015”
Termin realizacji: 28.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
Działania:  Dnia 10 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyła  VII edycja Konkursu 
Teatralnego Szkół Ponadgimnazjalnych . Do udziału przystąpiło 8 gorzowskich szkół 
ponadgimnazjalnych: I LO, I Społeczne LO, II LO, IV LO, Zespół Szkół Ekonomicznych , Zespół Szkół 
Elektrycznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespól Szkół Budowlanych i 
Samochodowych.
Uczniowie od października tworzyli scenariusze 15 - minutowych spektakli  zgodnie z tematem 
przewodnim konkursu: „Zdrowa Rodzina Wszystko Przetrzyma”. 
Rezultaty: Wyniki Konkursu: I miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych ze spektaklem „Rodzina nie - na 
sprzedaż”;  II miejsce – II  LO ze spektaklem "W cieniu rodziny" (135 pkt); III miejsce -  IV LO z 
monodramem „Cyberprzemoc” (131 pkt). Nagrodę Publiczności przyznano: Zespołowi Szkół 
Ekonomicznych. Najlepszym aktorem w opinii Jury był Kamil Saczkowski z Zespołu Szkół Elektrycznych.
Miasto Gorzów Wlkp.: Konkurs Prorodzinny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem ,,Zdrowa 
rodzina” 
w ramach XIII Miejskiej  Kampanii Edukacyjno -  Informacyjnej - ,,Obudź się! 2015”
Termin realizacji: od 28.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
Działania i rezultaty: Dnia 19 listopada 2015 roku odbył się pierwszy Międzyszkolny Konkurs 
Prorodzinny dla Szkół Podstawowych. Gospodarzem imprezy był Zespół Szkól nr 21 przy ul. Taczaka 1 w 
Gorzowie Wlkp.; do udziału przystąpiło 6 szkół: SP 15, SP 16, SP 20, SP 21, Społeczna SP Stowarzyszenia 
Edukacyjnego, Katolicka SP im. Piusa X. Każdy zespól wykonał 3 zadania: test wiedzy z zakresu 
podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie, prace plastyczna nt. „Czas wolny z rodziną” 
oraz kalambury z hasłami o tematyce rodzinnej.
Laureaci: 1 m-ce - SP nr 15; 2 m-ce – Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacyjnego; 3 m-ce  - SP nr 16.
Dnia 26 listopada 2015 roku odbył się etap dla Gimnazjów. Gospodarzem  był Zespół Szkól nr 12 im. 
Jana III Sobieskiego przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.; do udziału przystąpiło 8 szkół: Gimnazjum 
Sportowe nr 2, Gimnazjum nr 4, 12, 16, 20, 21, Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego, 
Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II. Każdy zespół wykonał 3 zadania: test wiedzy z zakresu 
podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie, pracę plastyczną nt. „Zdrowa rodzina to…” 
oraz zadanie praktyczne. Laureaci: 1 m-ce –  Gimnazjum nr 20; 2 m-ce –  Katolickie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II; 3 m-ce  -  Gimnazjum nr 12.
Dnia 30 listopada 2015 roku odbył się etap dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Gospodarzem imprezy było I 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina w Gorzowie Wlkp.; do udziału przystąpiło 8 szkół: 
Technikum nr 8, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Mechanicznych, 
LO nr 8, Technikum nr 8, LO nr 1, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących. Każdy zespół wykonał 3 zadania: test wiedzy z zakresu podstawy 
programowej wychowania do życia w rodzinie, pracę plastyczną nt. „Aby rodzina była zdrowa należy…” 
oraz zadanie praktyczne. Laureaci: 1 m-ce –  I LO; 2 m-ce –  Zespól Szkół Mechanicznych; 3 m-ce  -  
Technikum nr 8.

Cel 20/
 Udział w pracach i członkostwo w Gorzowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
 Dwa szkolenia prowadzone dla organizacji dot. tworzenia projektów.
 Członkostwo i udział w pracach Zespołu ds. Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa.
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Cel 21/
Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska 
przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: projekt pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych dla celów co. i c.w.u. w Ośrodku Integracji Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób 
bezdomnych w miejscowości Długie”. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu - 31.10.2015roku, a 
zakończenie finansowej realizacji  - 18.12.2015r.  Zrealizowano:
1) kotłownia na biomasę z 2-ma kotłami, z kompletem instalacji: kocioł o mocy 230 KW z systemem   
    podajnikowo – załadowczym, kocioł o mocy 150 KW z załadunkiem ręcznym, automatyką sterowania,
2) kolektory słoneczne z konstrukcją nośną i niezbędną instalacją elektryczną i automatyką,
3) pompa ciepła, komplet wraz z odwiertem, dla budynku mieszkalnego  – moc 5,7 kW,
4) pompa ciepła, komplet wraz z odwiertem, dla budynku mieszkalnego – moc 8kW,
5) instalacje elektryczne, automatyka i system pomiarowy,
6) instalacja fotowoltaika wraz z konstrukcją nośną, z kompletną instalacją i automatyką – moc 6kW,
7) turbina wiatrowa z instalacją elektryczną, masztem nośnym turbiny fundamentowanym  – moc 10 
kW,
8) wiata suszarnicza do podsuszania biomasy i składowania drewna,
9) instalacja ciepłownicza z zastosowaniem rur preizolowanych,
10) zakup rębaka.

Cel 22/
 Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży ze świetlic: do Warszawy, Częstochowy, Rokitna, Paradyża, 
Świebodzina i Długie.
 Organizacja wycieczek dla dzieci uczestniczących w koloniach: Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew, 
Mierzęcin, Gorzów Wlkp.
 Prowadzenie plaży wraz z polem namiotowym i obsługa ratowniczą nad Jeziorem Lipie w m. Długie w
okresie od II połowy czerwca do 31 sierpnia 2015. 
 Prowadzenie (od 2000 roku) Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wypoczynkowego z ofertą i bazą 
turystyczno – rekreacyjno – sportową.

Cel 23/
 Prowadzone są w trybie ciągłym 2 świetlice sportowe o profilu piłka nożna: dla chłopców ze szkół
podstawowych i gimnazjum, dla dziewcząt z gimnazjum i liceum / technikum
 Współpraca w organizacji Dobiegniew Cup – zawodów piłki nożnej dzieci  z całej Polski
 Prowadzenie zajęć sportowych w 11 świetlicach 
 Prowadzenie zajęć sportowych dla seniorów: nornic walking i gimnastyka.
Marszałek Lubuski / Burmistrz Strzelec Krajeńskich: „XV  JUBILEUSZOWE WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE 
im. ZBIGNIEWA PETRI – DŁUGIE 2015” zawody zorganizowane na terenach rekreacyjnych Ośrodka  
Sportowo – Wypoczynkowego w m. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie
Termin realizacji: od  01.05.2015r.   do    30.06.2015
Działania: zorganizowanie imprezy sportowej aktywizującej  zawodników z różnych grup społecznych, 
zawodowych i wiekowych, upowszechniającej sport ponadpokoleniowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży szkolnej powyżej 16 roku życia, studiującej i aktywnej zawodowo. Bieg 
Główny mężczyzn na dystansie 5 km, Bieg kobiet na dystansie 2 km.
Rezultaty: 91  zawodników Wiosennego Biegania: Biegu Głównego i Biegu Kobiet; ponad 100 
poczęstunków dla uczestników, zawodników, gości Wiosennego Biegania; 64 nagrody rozlosowane 
wśród  uczestników Biegów; 61 uczestników Biegu Głównego 5 km  mężczyzn; 31 uczestniczek Biegu 
Kobiet 2 km; 3 laureatów w klasyfikacji ogólnej Biegu Głównego 5 km  mężczyzn; 3 laureatki w 
klasyfikacji ogólnej Biegu Kobiet 2 km; 6 medali laureatów w klasyfikacji ogólnej; 27 laureatów Biegu 
Głównego mężczyzn i Biegu Kobiet w kategoriach wiekowych; 27 medali i pucharów dla laureatów w 
klasyfikacji ogólnej i kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Cel 24/
Lubuski Regionalny Program Operacyjny (UE) – Budowa Instalacji do wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych dla celów c.o. i c.w.u. w Ośrodku Integracji Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób 
bezdomnych w miejscowości Długie
Termin realizacji: od 2014 roku do 31.10.2015 (zakończenie realizacji rzeczowej) / do 18.12.2015 
(zakończenie realizacji finansowej)
Zrealizowane działania i osiągnięte rezultaty: kotłownia na biomasę z 2-ma kotłami, z kompletem 
instalacji: kocioł o mocy 230 KW z systemem podajnikowo – załadowczym, kocioł o mocy 150 KW z 
załadunkiem ręcznym, automatyką sterowania; kolektory słoneczne z konstrukcją nośną i niezbędną 
instalacją elektryczną i automatyką; pompa ciepła, komplet wraz z odwiertem, dla budynku 
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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)

20000

25

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

mieszkalnego  – moc 5,7 kW; pompa ciepła, komplet wraz z odwiertem, dla budynku mieszkalnego – 
moc 8kW; instalacje elektryczne, automatyka i system pomiarowy; instalacja fotowoltaika wraz z 
konstrukcją nośną, z kompletną instalacją i automatyką – moc 6kW; turbina wiatrowa z instalacją 
elektryczną, masztem nośnym turbiny fundamentowanym  – moc 10 kW; wiata suszarnicza do 
podsuszania biomasy i składowania drewna; instalacja ciepłownicza z zastosowaniem rur 
preizolowanych; zakup rębaka.
Marszałek Lubuski / ROPS / PFRON: Dofinansowanie robót w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych pawilonu nr 4 w Ośrodku w m. Długie 
Termin realizacji: program w perspektywie lat 2015-2017
Działania: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne;  roboty murowe( ścianki działowe, wydzielenie 
pomieszczeń sanitarnych); dach; wymiana okien; wymiana drzwi; elewacja; elementy zewnętrzne – 
podjazdy dla niepełnosprawnych; wylanie posadzki; malowanie ścian i okładziny (terakota, glazury); 
instalacje wodno – kanalizacyjne i centralne ogrzewanie; instalacja elektryczna; przyłącza do budynku. 
Rezultaty: w 2015 roku wykonano następujące prace budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty murowe( 
ścianki działowe, wydzielenie pomieszczeń sanitarnych); wymiana drzwi, elementy zewnętrzne – 
podjazdy dla niepełnosprawnych; wylanie posadzki; malowanie ścian i okładziny (terakota, glazury); 
instalacje wodno – kanalizacyjne i centralne ogrzewanie; instalacja elektryczna. 

Cel 26/
I Gorzowski Orszak Trzech Króli pod patronatem Biskupa Diecezjalnego i Prezydenta Gorzowa Wlkp. – 
ponad 6 tys. uczestników przeszło ulicami miasta w strojach dnia 6 stycznia 2015. Przygotowano 
inscenizacje; scena z herodem, scena walki dobra ze złem i Gorzowskie Betlejem. Było to największe 
wydarzenie kulturalne zorganizowane przez organizację pozarządową we współpracy z podmiotami 
prywatnymi i Miastem.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Zespół 11 świetlic 
środowiskowych (od 
1993) działających 
całorocznie w dni 
powszednie 4godz. 
dziennie (pomoc w 
nauce, posiłek, rozwój 
zainteresowań, 
wycieczki, kolonie). 
Centrum Wychodzenia 
z Bezdomności w 
Gorzowie (całodobowe 
zakwaterowanie i 
wyżywienie: schronisko 
dla kobiet, schronisko 
dla mężczyzn, 
ogrzewalnia od 
listopada do marca w 
godz. od 18.00-8.00). 
Schronisko dla 
mężczyzn nr 2 przy 
Ośrodku Sportowo – 
Wypoczynkowym w 
Długiem – aktywizacja 
społeczna i zawodowa; 
wolontariat 
bezdomnych na rzecz 
Ośrodka. Od 2014 roku 
program kompleksowej 
pomocy 
postpenitencjarnej 
osobom pozbawionym 
wolności, zwalnianych z 
zakładów karnych. Od 
2014 roku Ośrodek, 2 
filie i 3 mobilne punkty 
pomocy osobom 
pokrzywdzonym 
przestępstwem i ich 
rodzinom. Jadłodajnia 
dla ubogich od 1993 
roku – obiady dla 150 – 
200 osób dziennie. 
Punkt konsultacyjny dla 
osób uzależnionych z 
terapią, grupami 
wsparcia, rekolekcjami 
trzeźwościowymi dla 
młodzieży i dorosłych. 
Realizacja programów 
profilaktyki w 
świetlicach, szkołach, 
na koloniach i 
półkoloniach. VII edycji 
Marszu Rodziny dla 
trzeźwości. Kampanie 
społeczne, konferencje 
naukowe, konkursy na 
rzecz rodziny i dot. 
uzależnień i patologii.

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

Działalność 
Regionalnego Ośrodka 
Społeczno - 
Zawodowego i 
Obywatelskiego (od 
2005 roku) z pomocą 
urzędowo – 
obywatelska, prawną, 
psychologiczną, terapii 
uzależnień, 
socjoterapii, doradztwa 
zawodowego dla osób z 
obszaru wykluczenia 
oraz zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, w tym m. 
in.: bezrobotnych, 
bezdomnych, 
osadzonych, 
pokrzywdzonych 
przestępstwem, 
niepełnosprawnych, 
dzieci i młodzieży. 
Organizacja szkoleń i 
warsztatów 
aktywizujących. Pod 
koniec 2015 roku 
złożono do Wojewody 
Lubuskiego wniosek o 
utworzenie centrum 
integracji społecznej – 
uzyskano zgodę.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz 
osób starszych od 2009 
roku, szczególnie na 
rzecz pokolenia Dzieci 
Wojny – Ogólnopolski 
Kongres związków i 
Stowarzyszeń Dzieci 
Wojny i starania o 
ustalenie rachunku 
krzywd i uzyskanie dla 
nich statusu 
kombatantów z 
zapisem ustawowym. 
Działalność Klubu 
Seniora od 2012 roku: 
codzienny posiłek, 
zajęcia manualne,  
umuzykalniające, 
taneczne, z nordic 
walking, umiejętności 
psychospołecznych i 
komunikacyjnych, 
wykłady z zakresu 
promocji zdrowia, 
wigilia z paczkami, 
zabawa andrzejkowa i 
sylwestrowa, wycieczka 
do Krakowa, biwaki 
kilka razy w roku. 
Animator prowadzi 
Koło Wolontariatu 
Seniorów z działaniami 
na rzecz dzieci, 
młodzieży i osób 
niepełnosprawnych. 
Zorganizowanie I. 
Marszu Seniora: 
złożenie Petycji do Rady 
Miasta o powołanie 
Gorzowskiej Rady 
Seniorów. Udział w 
zespole roboczym ds. 
opracowania statutu 
powoływania, wyborów 
i funkcjonowania Rady.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Stowarzyszenie 
otrzymało zamówienia 
od instytucji, osób 
prywatnych  i 
organizacji społecznych 
na zorganizowanie 
kolonii i obozów o 
wartości: 269.089,50 
zł.Wypoczynek letni 
dzieci odbywał się w 
okresie od 1 lipca do 31
 sierpnia 2015 roku. 
W ramach działalności 
odpłatnej 
zorganizowano kolonie 
i obozy, w tym 
sportowe dla 616 dzieci 
i młodzieży z 
następujących 
miejscowości:  
Wilkowo, Dąbrowa 
Tarnowska, Wrocław, 
Barlinek, Leśna, 
Gdańsk, Gdynia,  
Szczecin, Kostrzyn, 
Gorzów Wlkp., Żary, 
Deszczno, Słupsk, 
Mogilno, oraz grupa z 
Niemiec.

94.99.Z

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20.Z Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata 
Krystyna w ramach działalności gospodarczej 
wynajmuje jeden lokal w budynku przy ul. 
Słonecznej w Gorzowie Wielkopolskim. Budynek 
jest własnością Stowarzyszenia. Lokal zajmuje 
powierzchnię prawie 100 m2. Stowarzyszenie 
podpisało umowę najmu z firmą zajmującą się 
usługami związanymi z telekomunikacją oraz 
przesyłem Internetu. Firma ta w lokalu 
przechowuje niezbędny sprzęt służący w.w. 
celom. Przychody z umowy z firmą 
telekomunikacyjną stowarzyszenie przeznaczyło 
na cele działalności statutowej. Stanowią one 
1,7% wszystkich przychodów stowarzyszenia.
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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) 2,951,549.84 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,023,427.69 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 691,872.07 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 37,400.00 zł

d) Przychody finansowe 170.00 zł

e) Pozostałe przychody 198,680.08 zł

14,846.54 zł

763,953.00 zł

665,109.90 zł

85,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 218,631.28 zł

2,876.00 zł

198,055.28 zł

17,700.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,155,322.15 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 10,522.68 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 45,160.76 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 48,686.97 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,528,909.44 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 74,909.73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 28,054.14 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: 2,791,054.29 zł 45,160.76 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

1,948,517.96 zł 45,160.76 zł

691,872.07 zł 0.00 zł

9,345.86 zł

688.21 zł

44,412.16 zł

96,218.03 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

1 Na żywność, środki higieny i czystości 19,010.00 zł

2 Na rehabilitacje i dojazdy na badania 18,450.76 zł

3 Na leki, materiały rehabilitacyjne 7,700.00 zł

1 rehabilitacja Jakuba 8,473.35 zł

2 rehabilitacja Anny 5,426.70 zł

3 leczenie i rehabilitacja Cyryla 3,813.37 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 28,054.14 zł

z podatku od towarów i usług

29,076.76 zł

17,738.78 zł

0.00 zł

0.00 zł

42.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

14.0 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)

10.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł
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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)

98.00 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

98.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 738,709.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

323,990.96 zł

323,990.96 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 414,719.00 zł

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

591,513.96 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 71,234.81 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 520,279.15 zł

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

3,400.00 zł

63.00 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

63.00 osób

83.00 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

73.00 osób

10.00 osób
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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)

61,559.16 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 Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

7,267.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Aneks nr 6 z dnia 22.01.2015 
do Umowy nr 3/2011 
Udzielenie pomocy 
bezdomnym kobietom

Udzielenie pomocy bezdomnym 
kobietom: schronienia, 
wyżywienia i całodobowej 
opieki.

Miasto Gorzów Wlkp. 15,000.00 zł

2 Umowa nr 02/N/15 z dnia 
03.02.2015 "Nakręceni na 
zdrowie" - zajęcia 
świetlicowe wraz z 
organizacją półkolonii 
letnich dla dzieci ze 
środowisk zagrożonych 
narkomanią

Kompleksowe sprawowanie 
opieki w świetlicach, dla dzieci i 
młodzieży, w godzinach 
popołudniowych, organizacja 
półkolonii letnich dla 150 dzieci 
ze środowisk zagrożonych 
narkomanią, pozostających 
podczas wakacji w miejscu 
zamieszkania.

Miasto Gorzów Wlkp. 44,350.00 zł

3 Umowa nr 01/S/15 z dnia 
11.02.2015 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w Świetlicy "Jedyna"

Kompleksowe sprawowanie 
opieki nad dziećmi 
uczęszczającymi do świetlicy, 
rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień, eliminowanie 
zaburzeń zachowania.

Miasto Gorzów Wlkp. 40,000.00 zł

4 Umowa nr 02/S/15 z dnia 
11.02.2015 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w Świetlicy "Metalowiec"

Kompleksowe sprawowanie 
opieki nad dziećmi 
uczęszczającymi do świetlicy, 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień, 
wyrównywanie braków 
wychowawczych rodziny oraz 
eliminowanie zaburzeń 
zachowania.

Miasto Gorzów Wlkp. 40,000.00 zł

5 Umowa nr 
DS.IV.614.2.59.2015  z dnia 
26.03.2015 Wakacyjna 
szkoła profilaktyki dla dzieci i 
młodzieży województwa 
lubuskiego

Program w zakresie profilaktyki 
na temat: zdrowego stylu życia, 
przeprowadzony podczas 
kolonii letnich w miejscowości 
Długie dla 300 osób.

Zarząd Województwa Lubuskiego 7,000.00 zł

6 Umowa nr 
ROPS.VI.91.2.12.2015 z dnia 
31.03.2015 Od bezdomności 
do aktywności i 
samodzielności" czyli 
program działań osłonowych 
i aktywizujących dla 
bezdomnych z terenu 
województwa lubuskiego 
zamieszkujących schronisko 
w m. Długie gm. Strzelce 
Krajeńskie

Całodobowe zakwaterowanie i 
wyżywienie dla 20 osób 
bezdomnych w schronisku 
Długie gmina Strzelce 
Krajeńskie.

Zarząd Województwa Lubuskiego 
ROPS w Zielonej Górze

4,500.00 zł

7 Umowa nr 
DS.II.614.3.121.2015.AH z 
dnia 27.04.2015 XV 
Wiosenne Biegi Przełajowe 
im. Zbigniewa Petri - Długie 
2015 - Długie, Gmina 
Strzelce Krajeńskie

Zorganizowanie XV biegów 
przełajowych w miejscowości 
Długie.

Zarząd Województwa Lubuskiego 1,000.00 zł
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8 Umowa nr OR 526.33.1.2015 
z dnia 30.04.2015 XV 
Jubileuszowe Wiosenne 
Biegi Przełajowe im. 
Zbigniewa Petri - Długie 
2015

Zorganizowanie XV biegów 
przełajowych w miejscowości 
Długie gm. Strzelce Krajeńskie.

Gmina Strzelce Krajeńskie 1,500.00 zł

9 Umowa nr 27/A/15 z dnia 
07.04.2015 "Zanim 
spróbujesz" - program 
rocznej pracy placówek 
wsparcia dziennego 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie

Realizacja zadań 
profilaktycznych w 11 
świetlicach Stowarzyszenia.

Miasto Gorzów Wlkp. 16,600.00 zł

10 Umowa nr 26/A/15 z dnia 
30.04.2016 "Wakacyjna 
szkoła profilaktyki" - 
organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 
uczęszczających do świetlic, w 
miejscowości Długie dla 60 
osób.

Miasto Gorzów Wlkp. 39,000.00 zł

11 Umowa nr 09/S/15 z dnia 
30.03.2015 Program rocznej 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
w Świetlicy "Stokrotka" w 
okresie 01.03.2015 r. do 
31.12.2017

Kompleksowe sprawowanie 
opieki, rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień, 
eliminowanie zaburzeń 
zachowania.

Miasto Gorzów Wlkp. 30,000.00 zł

12 Umowa nr 01/B/2015 z dnia 
11.05.2015 Centrum 
Wychodzenia z Bezdomności 
w Gorzowie Wlkp.

Zabezpieczenie całodobowego 
pobytu w Centrum 
Wychodzenia z Bezdomności 
poprzez zapewnienie działań 
osłonowych i elementarnych 
potrzeb.

Miasto Gorzów Wlkp. 50,000.00 zł

13 Umowa nr 
ROPS.IV.63.20.2014 z dnia 
27.05.2015 Dofinansowanie 
w 2015 roku ze środków 
PFRON robót budowlanych 
dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji w 
związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych.

Modernizacja IV pawilonu na 
Ośrodku Kolonijnym w 
miejscowości Długie, na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 
UWAGA! W sprawozdaniu 
finansowym dotacje na środki 
trwałe ujęto jako przychody 
przyszłych okresów.

Zarząd Województwa Lubuskiego 
ROPS Zielona Góra

300,000.00 zł

14 Umowa nr 
ROPS.IV.91.41.2015/I 
Dwumodułowy projekt pt. 
"Godność, Samodzielność, 
Integracja" skierowany do 
osób niepełnosprawnych, ich 
opiekunów i rodzin 
zamieszkujących powiaty: 
Gorzów Wlkp., gorzowski 
ziemski oraz strzelecko - 
drezdenecki: Moduł 1 - 
poradnictwo psychologiczne 
i urzędowo - obywatelskie 
Moduł 2 - IV Jesienne 
Spotkania Dorosłych Osób 
Niepełnosprawnych

Moduł I: Doradztwo ds. 
obywatelsko-urzędowych osób 
niepełnosprawnych. Moduł II: 
IV Spotkania Osób 
Niepełnosprawnych w 
miejscowości Długie gm. 
Strzelce Krajeńskie.

Zarząd Województwa Lubuskiego 
ROPS Zielona Góra

19,000.00 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)

15 Umowa nr 02/AO/15 z dnia 
25.09.2015 VII Konkurs 
Teatralny Uczniów Szkół 
Ponadgimnazjalnych pod 
hasłem "Zdrowa rodzina 
wszystko przetrzyma" w 
ramach XIII Miejskiej 
Kampanii Informacyjno - 
Edukacyjnej "Obudź się! 
2015"

Przeprowadzenie VII Konkursu 
Teatralnego Szkół 
Ponadgimnazjalnych Gorzowa.

Miasto Gorzów Wlkp. 10,575.00 zł

16 Umowa nr 04/AO/15 z dnia 
25.09.2015 Konkurs 
Prorodzinny pod hasłem 
"Zdrowa Rodzina" w ramach 
XIII Miejskiej Kampanii 
Informacyjno-Edukacyjnej 
"Obudź się! 2015"

Przeprowadzenie Konkursu 
Prorodzinnego dla uczniów 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych Gorzowa 
Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. 13,150.00 zł

17 Umowa NrRPLB.03.02.00-08-
035/12-00 z dnia 27.06.2014 
r.

Budowa instalacji do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych
UWAGA! W sprawozdaniu 
finansowym dotacje na środki 
trwałe ujęto jako przychody 
przyszłych okresów.

Zarząd Województwa Lubuskiego 164,228.63 zł

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

1 Umowa nr DWOiP-I-552-
67/14 z dnia 30.12.2014 
Projekt "Zacznij od Nowa! - 
program pomocy 
postpenitencjarnej osobom 
pozbawionym wolności, 
zwalnianym z zakładów 
karnych i aresztów śledczych 
oraz członkom ich rodzin
".

Udzielenie czasowego 
zakwaterowania i wyżywienia w 
schronisku dla osób 
opuszczających zakłady karne, 
pomoc żywnościowa i rzeczowa 
oraz poradnictwo zawodowe, 
psychoterapia grupowa od 
uzależnień, warsztaty 
socjoterapeutyczne dla osób 
pozbawionych wolności i ich 
rodzin.

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Warszawa

85,000.00 zł

2 Umowa nr 1/DWMPC-V-
5611-96/14  z dnia 
31.12.2014 Świadczenie 
pomocy osobom 
pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz 
członkom ich rodzin

Pomoc żywnościowa. rzeczowa, 
poradnictwo zawodowe, pomoc 
prawna i psychologiczna w 
punktach obsługi, dla osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz członkom 
ich rodzin. Udzielenie 
czasowego zakwaterowania i 
wyżywienia w schroniskach.

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Warszawa

708,243.00 zł
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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)

3 Umowa nr E3/1923 Program 
"SIO Starości czyli - 
Samodzielność, Integracja, 
Aktywność Seniorów

Program skierowany do 
seniorów, obejmujący 
codzienne zajęcia edukacyjne, 
muzyczne, teatralne, taneczne, 
warsztaty psychospołeczne, 
sportowe, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia w 
Centrum Charytatywnym. 
Zorganizowanie wycieczki do 
Krakowa, wyjścia do kina i 
teatru.

Fundacja im. Stefana Batorego 
Warszawa

249,800.00 zł

4 Umowa nr 4/2015  z dnia 
25.06.2015 Poprawa  
poszanowania praw 
klientów pomocy społecznej, 
w tym w szczególności: 
tworzenie grup 
wsparcia/samopomocy dla 
klientów pomocy społecznej 
i ich rodzin - wskazanych 
przez Gorzowskie Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Gorzowie Wlkp.

Stworzenie grup wsparcia dla 
bezdomnych kobiet i mężczyzn 
oraz kobiet po 60 roku życia, 
mających problemy z 
utrzymaniem trzeźwości. 
Zajęcia z elementami treningu 
umiejętności 
psychospołecznych i 
komunikacyjnych.

Wojewoda Lubuski Gorzów Wlkp. 7,200.00 zł

5 Umowa nr 112/2015 z dnia 
25.06.2015 Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży szkolnej

Celem projektu była organizacja 
kolonii letnich dla dzieci i 
młodzieży wraz z programem 
rekreacyjnym oraz 
profilaktyczno-terapeutycznym 
dla grupy 90 osób w okresie od 
14.07.2015 do 27.07.2015

Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp. 18,900.00 zł

6 Umowa nr 113/2015 z dnia 
25.06.2015 Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży szkolnej

Celem projektu była organizacja 
półkolonii dla dzieci i młodzieży 
w okresie od 27.07.2015 do 
09.08.2015 r. dla 180 dzieci i 
młodzieży. Półkolonie 
realizowane były w 6 
świetlicach prowadzonych 
przez Stowarzyszenie.

Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp. 20,160.00 zł

7 Umowa nr 114/2015 z dnia 
25.06.2016 Organizacja 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży szkolnej

Celem projektu było 
zorganizowanie obozu 
rekreacyjno-terapeutycznego 
dla młodzieży w okresie od 
09.08.2015 do 22.08.2015 r. dla 
grupy 45 osób ze środowisk 
zagrożonych uzależnieniem i 
patologią społeczną.

Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp 9,450.00 zł

8 Umowa nr 12/REG/2015 z 
dnia 08.07.2015 r. „BON NA 
AKTYWNOŚĆ”

Celem projektu było 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym, w 
tym profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
alkoholowych dzieci i młodzieży 
w liczbie ponad 250 osób.

Fundacja „Ad Rem” Gorzów Wlkp. 3,200.00 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

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)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Augustyn Wiernicki                        
                                             

20.05.2016r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Umowa Nr IR.272.7.2014  z dnia 08 kwietnia 2014 r. – 
Administrowanie Ośrodkiem Turystyczno-Wypoczynkowym 
nad jez. Lipie

Gmina Strzelce Krajeńskie 100,000.00 zł

2 Umowa GCPR.272.3.2015 z dnia 23.01.2015 r. – przygotowanie 
i wydawanie posiłków dla osób uprawionych na podstawie 
decyzji GCPR

Miasto Gorzów Wlkp. – Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie

233,434.90 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. Wydział Kontroli Płatników Składek 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 4

3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku 1

4 Gmina Strzelce Krajeńskie 1

5 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 4

6 Czesława Kostecka Kancelaria Biegłego Rewidenta w Słubicach 1
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