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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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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 2014-05-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica KOLUMBA Nr domu 60 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-035 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 914332727

Nr faksu E-mail 
sekretariat@teczaserc.pl

Strona www www.teczaserc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-01-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32032117900000 6. Numer KRS 0000272024

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

Katarzyna Gołębiowska Prezes Fundacji TAK

Katarzyna Leska-
Dobrzyńska

Wiceprezes Fundacji TAK

Monika Guzicka Sekretarz Fundacji TAK

Joanna Woźniak Członek Zarządu 
Fundacji

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

Krzysztof Kowalski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Maria Niewęgłowska Członek Rady Fundacji TAK

Anna Worm Członek Rady Fundacji TAK

ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE "TĘCZA SERC"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
2. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki 
zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej, 
3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie i wspieranie zastępczych środowisk rodzinnych, 
2. godzenie ról rodzinnych i zawodowych poprzez tworzenie i wspieranie 
zawodowej rodzinnej opieki zastępczej, 
3. reprezentowanie interesów środowiska rodzinnej opieki naturalnej i 
zastępczej wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz 
innych instytucji, 
4. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 
5. edukowanie społeczne w zakresie tematyki rodzicielstwa zastępczego, 
dzieci, młodzieży i rodzin, 
6. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się 
propagowaniem zastępczego rodzicielstwa, wspomaganie ich działań, 
7. integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą 
z dzieckiem i rodziną, 
8. organizowanie współpracy ze specjalistami, tworzenie ogólnopolskiej 
bazy danych specjalistów, 
9. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów dla środowisk 
rodzinnych oraz specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną, 
10. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
11. prowadzenie i wspieranie programów terapeutycznych, 
profilaktycznych, socjalnych i pomocy psychologicznej na rzecz rodziny 
(rodziny naturalnej i rodzinnego środowiska zastępczego), 
12. tworzenie i prowadzenie ośrodków (placówek) pomocy dziecku i 
rodzinie, 
13. prowadzenie opieki dziennej i całodobowej, działań charytatywno-
opiekuńczych, działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 
readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych na rzecz rodzin ( w tym 
dla: dzieci, młodzieży, dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych, 
osób starszych), 
14. wdrażanie do samoorganizacji grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz prowadzenie działań z zakresu przystosowania 
zawodowego na rzecz rodzin (w tym dzieci, młodzieży, dorosłych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętym biedą i bezrobociem, 
uzależnionych, niepełnosprawnych), 
15. działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, wymiana doświadczeń w celu 
usprawniania systemu zapobiegania sieroctwu społecznemu, 
16. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
17. promocję i organizację wolontariatu, 
18. prowadzenie działalności charytatywnej 
19. udzielanie wsparcia materialnego wszelkim inicjatywom, zgodnym z 
ideami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1031

35

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I WSPARCIA PŁODOWEGO ZESPOŁU ALKOHOLOWEGO.

W ramach prowadzenia Specjalistycznej Poradni FAS obejmowaliśmy pomocą dzieci z FASD ze Szczecina 
i województwa zachodniopomorskiego wraz z ich opiekunami/rodzicami. Praca z zakresu FASD 
odbywała się w dwóch działach:
A) dział diagnostyczno-terapeutyczny:
• Poradnictwo, konsultacje i diagnoza FAS z wydaniem opinii, tworzenie domowych programów 
terapeutycznych i prowadzenie terapii.
• Terapie specjalistyczne dla dzieci z FASD np. integracja sensoryczna, terapia opóźnień 
neurorozwojowych.
• Grupy wsparcia dla opiekunów dzieci z FASD.
B) dział profilaktyczno-szkoleniowy:
• VI edycja konkursu plastycznego dla młodzieży „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”
• Objazdowa wystawa (w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych) prac laureatów z czterech edycji 
konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.
• Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dla kobiet ze szczecińskich schronisk.
• Szkolenia warsztatowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną w województwie 
zachodniopomorskim (pracownicy szkolni i przedszkolni, pracownicy opieki społecznej, kuratorzy 
sądowi, opiekunowie zastępczy). 

II. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU STACJONARNEGO WSPARCIA DZIECI I RODZINY.

A) Program wolontariatu „Dobry przykład” - udzielanie korepetycji dzieciom w opiece zastępczej przez 
licealistów.
B) Poradnictwo, konsultacje, terapie - udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego 
(psychologicznego, pedagogicznego, prawnego) oraz prowadzenie terapii rodzinnej, indywidualnej i 
grupowej (w tym dla dzieci: terapii neurorozwojowej, pedagogicznej, metodą dobrego startu, 
dogoterapii, trening ART).
C) Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego – projekt wszechstronnej pomocy dla rodzin zastępczych z 
terenu województwa zachodniopomorskiego
D) Punkt Wsparcia Rodziny – dla rodzin zastępczych i naturalnych z miasta Szczecina
E) Klub Młodzieżowy „Kąt” – pomoc młodzieży dorastającej w placówkach opiekuńczych oraz formach 
pieczy zastępczej.
F) Piknik Rodzinny – wspólne świętowanie rodzin zastępczych.
G) Grupy wsparcia i terapeutyczne dla rodzin zastępczych
H) Projekt „Porozmawiajmy” – działania profilaktyki selektywnej dla dzieci , młodzieży i ich opiekunów z 
miasta Szczecina.

III. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU WYJAZDOWEGO WSPARCIA DZIECI I RODZINY.

A) Obozy dla młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – letni obóz kajakowy dla 
młodzieży z pieczy zastępczej.
B) Turnus terapeutyczny dla dzieci – zimowy obóz dla dzieci z pieczy zastępczej.
C) Wczasy socjoterapeutyczne dla rodzin zastępczych – wyjazd opiekunów i dzieci połączony z 
warsztatami.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Diagnoza i terapia 
specjalistyczna 
zaburzeń rozwojowych 
dzieci i młodzieży.

88.99.Z

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

Szkolenia dotyczące 
FASD i zaburzeń 
neurorozwojowych

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Prowadzenie działalności 
diagnostycznej, 
terapeutycznej, 
wspierającej, 
profilaktycznej.

88.99.Z

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

Prowadzenie działalności 
diagnostycznej, 
terapeutycznej, 
wspierającej, 
profilaktycznej.

88.99.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Terapeutyczne formy 
wyjazdowe

88.99.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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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) 368 976,43 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 340 726,18 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 27 865,26 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 384,99 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

284 150,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 32 052,68 zł

0,00 zł

12 812,09 zł

19 240,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 919,96 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 284 150,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 17 988,53 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -24 265,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17 107,73 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 24 027,69 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: 393 242,24 zł 24 027,69 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

336 644,19 zł 24 027,69 zł

27 865,26 zł 0,00 zł

0,00 zł

268,39 zł

28 464,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność Specjalistycznej Poradni FAS 5 893,26 zł

2 Wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (turnus terapeutyczny, spływ kajakowy, wczasy 
terapeutyczne, dopłata do indywidualnego wyjazdu terapeutycznego podopiecznej)

10 088,49 zł

3 Utrzymanie i wyposażenie nowo otrzymanych pomieszczeń do realizacji działań statutowych 
(Specjalistyczna Poradnia FAS, klub młodzieżowy „Kąt” i Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego)

8 045,94 zł

1 Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla Karoliny 500,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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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.)

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)

0,0 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)

0,0 etatów

22,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

1,00 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

1,00 osób

Druk: NIW-CRSO 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 215 413,07 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 215 413,07 zł

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

215 413,07 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 18 951,94 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 196 461,13 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

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)

17 951,09 zł

16,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

14,00 osób

2,00 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)

19,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

19,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Budowa integracji lokalnej i 
rewitalizacja społeczna – 
projekt „KLUB - KĄT”

Aktywizacja społeczeństwa 
lokalnego poprzez organizację 
działań integrujących dla osób 
zamieszkałych na obszarze 
dysfunkcyjnym i ożywienie więzi 
społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
narażonych na marginalizację 
społeczną, zamieszkałych w 
zdegradowanych obszarach 
śródmieścia Szczecina, 
wskazanych w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji dla 
Miasta Szczecin.

Gmina Miasto Szczecin 19 500,00 zł

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

12 890,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

2 Przygotowanie i wdrożenie 
działań korekcyjnych w 
ramach realizacji programu 
profilaktyki selektywnej 
wśród dzieci i młodzieży 
używających alkoholu i 
innych substancji 
psychoaktywnych oraz 
rodziców i opiekunów – 
projekt „POROZMAWIAJMY”

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym, w 
tym negatywnym skutkom 
konsumpcji i nadużywania 
alkoholu.

Gmina Miasto Szczecin 59 010,00 zł

3 Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w 
wykonywaniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej,  
w tym rodziny z problemem 
przemocy -  projekt „PUNKT 
WSPARCIA RODZINY”

Wspieranie rodziny 
przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, zagrożonej z 
tego powodu ograniczeniem lub 
pozbawieniem praw 
rodzicielskich i umieszczeniem 
dziecka w pieczy zastępczej 
bądź rodzinie z dziećmi 
umieszczonymi w pieczy 
zastępczej poprzez 
opracowywanie we współpracy 
z MOPR planu pomocy 
uwzględniającego zasoby 
rodziny.

Gmina Miasto Szczecin 40 000,00 zł

4 Profilaktyka i wsparcie na 
rzecz rodzin oraz dzieci 
zagrożonych i dotkniętych 
Płodowym Zespołem 
Alkoholowym (skrót FAS) – 
projekt „SPECJALISTYCZNA 
PORADNIA FAS”

Diagnoza i terapia dzieci z 
zaburzeniami powstałymi 
wskutek konsumpcji alkoholu 
przez ich matki podczas ciąży 
oraz wsparcie opiekunów tych 
dzieci.

Gmina Miasto Szczecin 100 000,00 zł

5 Pomoc rodzinom w 
pokonywaniu problemów 
opiekuńczo-wychowawczych 
– projekt „PORADNIA 
RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO”

Organizowanie i prowadzenie 
profesjonalnej pomocy 
doradczej, edukacyjnej, 
terapeutycznej, prawnej dla 
rodzin wychowujących dzieci z 
rodzin zastępczych,
wykształcenie aktywnej 
postawy wśród rodziców,
propagowanie rodzinnej pieczy 
zastępczej,
organizacja szkoleń, warsztatów, 
konferencji, grup wsparcia, 
organizacja wyjść, wyjazdów i 
spotkań integracyjnych rodzin z 
dziećmi.

Województwo Zachodniopomorskie 65 640,00 zł

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1

2 Urząd Miasta Szczecin 1
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W październiku 2013 r. Uchwałą Zarządu Fundacji zostało powołane CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU 
DZIECKA I RODZINY. Centrum zostało utworzone na bazie stale rozszerzającej się działalności 
Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” i stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby naszych 
podopiecznych i ich rodzin.
Celem Centrum jest:
• Rozpoznanie potrzeb dzieci i ich rodzin, w tym rodzinnych form pieczy zastępczej.
• Udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom, których rozwój nie przebiega prawidłowo / jest zaburzony.
• Wielokierunkowa pomoc rodzinie wychowującej dziecko z zaburzeniami rozwojowymi.
• Wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz emocjonalno-społecznego dzieci z pieczy zastępczej, rodzin 
adopcyjnych i naturalnych.
• Wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny oraz wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie.
• Wsparcie i opieka dla dzieci i rodzin przeżywających kryzys i borykających się z trudnościami: szkolnymi, 
rówieśniczymi, osobistymi lub rodzinnymi.
• Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
• Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności przebywającej w 
pieczy zastępczej.
Działalność Centrum skierowana jest do wszystkich mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego 
oraz do zainteresowanych rodzin z innych województw. Pomagamy dzieciom już od 1 miesiąca życia do osiągnięcia 
pełnoletniości oraz osobom dorosłym. W ramach Centrum oferujemy:
• pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną
• pomoc psychoterapeutyczną
• terapię indywidualną i rodzinną
• terapię integracji sensorycznej SI
• indywidualną stymulację słuchu Johansena IAS
• terapię opóźnienia neurorozwojowego INPP (integracja odruchów) wg metody dr Sally Goddard-Blythe
• Integrację Bilateralną
• terapię ustno-twarzową wg Swietłany Masgutowej
• terapię pedagogiczną dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania
• Kinezjologię Edukacyjną
• Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową
• prowadzimy jedyną w województwie zachodniopomorskim Specjalistyczną Poradnię FAS dla dzieci z Płodowym 
Zespołem Alkoholowym
• wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów przez różnego rodzaju formy wyjazdowe: turnusy i obozy 
terapeutyczne, wczasy socjoterapeutyczne

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

organizacji

Katarzyna Gołębiowska - Prezes 
Fundacji/

19.05.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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