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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     
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

2007-02-07

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 Zarządu TAK

Monika Guzicka Wiceprezes Fundacji TAK

Katarzyna Skonieczna 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

Justyna Markitoń Prezes Rady Fundacji TAK

Anna Worm Członek Rady Fundacji TAK

Maria Niewęgłowska 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)

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" realizuje 
następujące cele statutowe:

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.

Wyżej wymienione cele statutowe Fundacja realizuje od początku swojej 
działalności.

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Fundacja prowadziła Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny, a w jego ramach Specjalistyczną Poradnię FAS oraz szereg 
innych działań wspierających dziecko i jego rodziców/ opiekunów. W 2020 r. Fundacja prowadziła szereg różnych działalności:

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:
•Diagnoza FAS z wydaniem, tworzenie domowych programów terapeutycznych i prowadzenie terapii.
•Terapie specjalistyczne dla dzieci z FASD, np. integracja sensoryczna, integracja bilateralna, terapia opóźnień 
neurorozwojowych, przetwarzania słuchowego, terapie pedagogiczne, terapia traumy, zajęcia Weroniki Sherborne
•Grupy terapeutyczne i psychoedukacyjne dla opiekunów dzieci z FASD.
B) dział profilaktyczno-szkoleniowy:
•XIII edycja konkursu plastycznego dla młodzieży „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.
•Wystawy online prac laureatów z jedenastu edycji konkursu plastycznego „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”.
•Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla kobiet w szczecińskim 
schronisku.
•Szkolenia warsztatowe dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną w Szczecinie.

II. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU STACJONARNEGO WSPARCIA DZIECI I RODZINY.
A) Program wolontariatu „Dobry przykład” –  wsparcia i udzielania korepetycji dzieciom w opiece zastępczej przez licealistów.
B) Poradnictwo, konsultacje, diagnozy i terapie - udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, psychiatrycznego, terapeutycznego, prawnego) i terapii (rodzinnej, indywidualnej) dla rodzin 
przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub 
pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, dla rodzin biologicznych z dziećmi 
umieszczonymi w pieczy zastępczej oraz rodzin z problemem alkoholizmu i przemocy oraz prowadzenie terapii (w tym dla 
dzieci, m.in.: terapii neurorozwojowej, słuchowej, sensorycznej, pedagogicznej).
C) Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego – dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach 
zastępczych miasta Szczecin.
D) Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.
E) Projekt profilaktyczny „Porozmawiajmy” – działania profilaktyki selektywnej dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów z miasta 
Szczecin.
F) Projekt „Tęcza Serc dla rodziny" – działania zmierzające do tworzenia i wzmacniania więzi rodzinnych dla rodzin z 
województwa zachodniopomorskiego.

III. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU WYJAZDOWEGO WSPARCIA DZIECI I RODZINY.
A) Obóz kajakowy dla młodzieży – socjoterapeutyczny letni obóz kajakowy dla młodzieży z pieczy zastępczej i rodzin 
naturalnych.
B) Ferie zimowe i kolonie letnie dla dzieci – wyjazdy dzieci z pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych.
C) Wczasy profilaktyczne dla rodzin zastępczych – wyjazd opiekunów i dzieci połączony z warsztatami. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA - pozostała: 
A) Szkolenie wyjazdowe dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2500

11

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

W ramach wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej Fundacja prowadziła w Centrum 
Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne: pedagogiczne, 
psychologiczne, psychiatryczne, rodzinne, 
prawne, terapeutyczne. Prowadzona była grupa 
wsparcia dla opiekunów zastępczych. Ponadto 
dla rodzin  zorganizowane zostały 
siedmiodniowe wczasy terapeutyczne,  a także 
pięciodniowe szkolenia wyjazdowe.  
Potrzebujący opiekunowie mogli skorzystać z 
pomocy wolontariuszy w programie „Dobry 
przykład”.

88.99.Z 0,00 zł

2

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

Fundacja prowadziła Specjalistyczną Poradnię 
FAS dla dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń 
Alkoholowych, gdzie rodziny z terenu miasta 
Szczecina i całego województwa 
zachodniopomorskiego mogły uzyskać 
profesjonalną pomoc diagnostyczną i 
terapeutyczną. Dla opiekunów tych dzieci 
prowadzone były również działania edukacyjne i 
wspierające. 
Ponadto dzieci, młodzież i ich rodzice mogli 
uzyskać pomoc specjalistyczną (poradnictwo, 
konsultacje i terapie) w Projektach 
„Porozmawiajmy” i „Tęcza Serc dla Rodziny”

88.99.Z 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży 
Fundacja zorganizowała obóz terapeutyczny 
„Spływ Kajakowy: Korytnica-Drawa 2020”. W 
obozie wzięła udział grupa młodych ludzi w 
wieku 12-18 lat. Głównymi celami obozu było: 
edukacja młodzieży w zakresie szkodliwości 
używek, kształtowanie postaw prospołecznych, 
pomoc w socjalizacji osób przejawiających 
niepożądane zachowania społeczne, 
konstruktywne zagospodarowanie czasu 
wolnego. W obozie brali udział: psycholog, 
terapeuta i wychowawcy, ich czynna obecność 
zapewniła osiągnięcie celów.

88.99.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 563 908,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Z uwagi na niedostateczne dofinansowanie 
w ramach pomocy społecznej Fundacja 
prowadziła, w ramach Centrum Wspierania 
Rozwoju Dziecka i Rodziny, działalność 
odpłatną. Prowadzona była tu diagnoza i 
terapia zaburzeń zachowania, 
neurorozwojowych, zaburzeń 
przetwarzania słuchowego, integracji 
sensorycznej, integracji bilateralnej, 
kinezjologia edukacyjna, konsultacje 
psychiatryczne, psychologiczne, terapia 
indywidualna i rodzina na bazie terapii 
systemowej oraz inne specjalistyczne 
konsultacje i terapie dla dzieci i ich rodzin. 
Rodziny z poza Szczecina korzystały z 
pomocy Specjalistycznej Poradni FAS. W jej 
ramach dokonywana była diagnoza i 
terapia dzieci z ryzyka FAS/FASD.

88.99.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży 
Fundacja zorganizowała w okresie ferii 
zimowych 2 pięciodniowe turnusy w Domu 
Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dla 
dwóch grup: 24 dzieci i 26 dzieci z rodzin 
zastępczych ze Szczecina i innych 
miejscowości województwa 
zachodniopomorskiego.
Natomiast w czasie wakacji letnich 23-
osobowa grupa dzieci z rodzin zastępczych i 
adopcyjnych ze Szczecina i innych 
miejscowości województwa 
zachodniopomorskiego wyjechała na 
sześciodniowe kolonie do Myśliborza. 
Opiekę nad dziećmi sprawowała 
wykwalifikowana kadra Domu Wczasów 
Dziecięcych.

88.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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15 373,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 388 068,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 388 068,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 144 041,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 31 798,32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 16 424,52 zł

2.4. Z innych źródeł 144 041,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 14 246,62 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

388 068,68 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

w 
tym:

0,00 zł

6 924,52 zł

9 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 556 549,28 zł 0,00 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

388 068,68 zł 0,00 zł

144 041,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,01 zł

5 802,00 zł

18 637,59 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

17 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 254 213,78 zł

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

254 213,78 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

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

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

14 osób

13 osób

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 254 213,78 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 46 250,09 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 207 963,69 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  10



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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Działalność z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz negatywnym skutkom 
konsumpcji, nadużywania i 
uzależnienia od alkoholu

Gmina Miasto Szczecin 90 000,00 zł

2 „Projekt działań z zakresu 
profilaktyki selektywnej 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży oraz ich 
opiekunów – 
POROZMAWIAJMY”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
oraz negatywnym skutkom 
konsumpcji, nadużywania i 
uzależnienia od alkoholu

Gmina Miasto Szczecin 54 600,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

14 930,31 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)

3 Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony 
praw dziecka – projekt 
„TĘCZA SERC DLA RODZINY”

Działanie zmierzające do 
tworzenia i wzmacniania więzi 
rodzinnych, w tym organizacja 
warsztatów, poradnictwa 
mających na celu: wzmacnianie 
umiejętności wychowawczych, 
wzmocnienie relacji rodzinnych, 
kształtowanie postawy 
życzliwości i miłości wobec 
innych, kształtowanie poczucia 
wartości, wdrażanie w rodzinie 
właściwego sposobu 
komunikacji, wzajemnego 
odnoszenia się, utrzymywania 
bliskich więzi z dziadkami itp.

Województwo Zachodniopomorskie 80 000,00 zł

4 Wsparcie i profilaktyka w 
zakresie FAS/FASD

Działania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz negatywnym skutkom 
konsumpcji, nadużywania i 
uzależnienia od alkoholu, 
profilaktyka, diagnostyka oraz 
terapia dla dzieci z FAS/FASD 
oraz pomoc skierowana do tych 
dzieci i ich rodzin

Województwo Zachodniopomorskie 25 000,00 zł

5 Szkolenie dla 
niezawodowych i 
spokrewnionych rodzin
 zastępczych

Przeprowadzenie wyjazdowego 
szkolenia dla niezawodowych i 
spokrewnionych rodzin 
zastępczych w celu 
podwyższenia ich kompetencji 
oraz zajęcia opiekuńczo - 
wychowawcze dla dzieci 
przebywających wraz z w/w 
opiekunami.

Gmina Miasto Szczecin 93 868,68 zł

6 Wspieranie rodziny poprzez 
diagnozę i terapię 
nieprawidłowości 
rozwojowych u dzieci oraz 
niwelowanie skutków tych 
zaburzeń

Wsparcie dzieci i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez 
zapewnienie specjalistycznej 
diagnozy trudności 
rozwojowych dzieci oraz ich 
terapię i wsparcie rodziny. 
Zapobieganie zaburzeniom 
wtórnym u dzieci z 
nieprawidłowościami 
rozwojowymi, będącymi 
następstwem braku wczesnej 
diagnozy i pomocy dzieciom i 
rodzinie.

Gmina Miasto Szczecin 34 600,00 zł

7 Poradnia Rodzicielstwa 
Zastępczego

Udzielenie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinom 
zastępczym w okresie epidemii

Gmina Miasto Szczecin 10 000,00 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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Gołębiowska
Monika Guzicka

Katarzyna Skonieczna
Joanna Woźniak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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