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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica BYDGOSKA Nr domu 6 Nr lokalu 7

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-123 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61 887-66-23

Nr faksu 61 887-66-23 E-mail 
biuro@pogotowiespoleczne.
org.pl

Strona www www.pogotowiespoleczne.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63457396600000 6. Numer KRS 0000193382

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

Beata Benyskiewicz Przewodniczący Zarządu TAK

Magdalena Borowiec Sekretarz Zarządu TAK

Zbigniew Popadiuk Skarbnik Zarządu TAK

Anna Szubert Członek Zarządu TAK

Elżbieta Paprzycka Członek Zarządu 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

Jarosław Południkiewicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiesława Cieślik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Bogucka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"POGOTOWIE SPOŁECZNE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest:
- tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym
- rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie
- niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, 
opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, 
samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym
- aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,
- wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form 
edukacji i przedsiębiorczości
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
- współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 
działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
2. tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
3. organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
4. pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
5. Inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
6. przygotowywanie osób do udziału w edukacyjnych, aktywizacyjnych 
oraz przedsiębiorczości,
7. integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności 
pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
8. współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i 
innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
9. podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia,
10. wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o 
harmonijny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich 
dostępu do imprez kulturalnych,
12. inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
13. przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i 
młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
14. zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na 
potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
15. organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
16. fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom 
wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
17. prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych 
adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
18. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i 
utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu 
socjalno-bytowego,
19. animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
20. inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu 
wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych 
kwalifikacjach, biernych zawodowo,
21. prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
22. promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
23. podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i 
marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
24. prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
25. prowadzenie poradnictwa prawnego,
26. prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowia,
27. prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych 
uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
28. pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, 
poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, 
podwórkach etc.(streetworking),
29. propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza 
lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz 
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
30. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i 
szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz 
propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem 
Stowarzyszenia,
31. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „Darzybór”:
a). praca w środowisku osób bezdomnych (koczowiska, klatki schodowe, dworce itp.) – do środowiska 
docierają  tzw. streetworkerzy (profesjonaliści lub specjalnie przeszkolone osoby same wywodzące się z 
grup wykluczonych społecznie, które poradziły sobie ze swoimi problemami i na dzień dzisiejszy swoją 
postawą dają świadectwo możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej). Do zadań streetworkerów 
należy:
- Nawiązanie kontaktu z osobami bezdomnymi
- Zidentyfikowanie problemów osób, z którymi nawiążą kontakt
- Zmotywowanie tych osób do skorzystania z adekwatnych form dostępnego wsparcia
- Zaopatrzenie osób bezdomnych w podstawowe leki i suchy prowiant
- W okresie zimowym zapewnienie osobom bezdomnym ciepłego posiłku na dworcu PKP.

b). funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego "Darzybór": 
- udzielenie pomocy doraźnej  - posiłku, odzieży i kąpieli, pomocy ambulatoryjnej
- pomoc w znalezieniu miejsca całodobowego pobytu 
- wsparcie socjalne, terapeutyczne, psychologiczne
- poradnictwo prawne
- przeprowadzenie wstępnej diagnozy problemów i deficytów osoby, a następnie na jej podstawie 
sporządzenie planu pomocy
- prowadzenie bazy danych osób bezdomnych korzystających z Punktu

II. Program hosteli i mieszkań readaptacyjnych
a). Prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych, w których mieszka średnio 200 osób dziennie:
- Zapewnienie całodobowego wyżywienia
- Zapewnienie wsparcia socjalnego, psychologicznego, terapeutycznego
- Promowanie postaw samorządności (działanie Rad Hosteli)
- Angażowanie mieszkańców w prace na rzecz hosteli
- Animowanie grup samopomocowych wśród mieszkańców (grupy wsparcia dla osób bezdomnych, 
współuzależnionych, uzależnionych, bezrobotnych, dla kobiet, dla mężczyzn)
- Działania na rzecz powrotu osób do rodzin (inicjowanie nawiązanie kontaktu, organizowanie imprez 
sprzyjających spotkaniom) 
b) Prowadzenie miejsc noclegowych oraz programu readaptacyjnego dla osób opuszczających zakłady 
karne
c). Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych
d). Prowadzenie programu wsparcia dla osób bezdomnych opuszczających zakłady karne
e). Prowadzenie programu wsparcia dla osób bezdomnych psychicznie chorych 
f). Wsparcie działań mieszkańców hosteli na rzecz pozyskania mieszkania (pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, planowania budżetu itp.)
g). Wsparcie osób usamodzielnionych w rozwiązywaniu codziennych problemów. 

III. Program edukacyjno - terapeutyczny
a). prowadzone były zajęcia edukacyjne mające na celu kształtowanie postaw aktywności
i samodzielności.  
b). funkcjonowały grupy edukacyjno – terapeutycznej z zakresu uzależnień i współuzależnień, 
uczestniczyło 
c). funkcjonowała grupa, której celem było motywowanie osób do podjęcia zmiany
i kolejnych etapów rozwojowych
d). funkcjonowała grupa edukacyjna z zakresu bezdomności 
e). funkcjonowały grupy wsparcia i samopomocowe z zakresu uzależnienia, 
f). funkcjonowała grupa samokształceniowa 
g). odbywały się zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy  
h). prowadzone były zajęcia edukacyjne z zakresu nabywania umiejętności społecznych
i). zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych 

IV. Program na rzecz wsparcia rodzin
a). Zapewnienie rodzinom całodobowego wsparcia w postaci schronienia, wyżywienia, pomocy 
doraźnej 
b). Działania edukacyjno - korekcyjne dla rodziców (zajęcia i warsztaty nt. partnerstwa, funkcjonowania 
rodziny, pełnienia ról rodzicielskich)
c). Konsultacje wychowawcze, interwencja kryzysowa
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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)

1530

0

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

d). Grupy wsparcia dla rodziców
e). Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Borówki
f). Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci (półkolonie letnie i zimowe, 
kolonie letnie, pikniki, wycieczki, zajęcia sportowe, wyrównywanie braków edukacyjnych) 
g). Pomoc dzieciom w nauce
h). Stały kontakt z pedagogiem szkolnym
i). Prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do specyfiki rodzin

V. Program reintegracji społeczno – zawodowej 
a). Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach którego prowadzona była nauka 
zawodu w następujących warsztatach:
o Warsztat ogólnobudowlany
o Warsztat krawiecki
o Warsztat ekonomii społecznej 
o Warsztaty edukacji miękkiej
b). Prowadzenie zajęć motywujących do podejmowania dalszej edukacji, uczestnictwa w Centrum 
Integracji Społecznej, do podjęcia aktywności zawodowej (założenia Spółdzielni Socjalnej bądź 
zatrudnienia w warunkach wolnorynkowych) 
c). Zapewnienie osobom wykluczonym czasowego zatrudnienia 
d). Motywowanie osób do podejmowania kolejnych etapów procesu usamodzielnienia się: 
podejmowanie starań o uzyskanie mieszkania socjalnego, następnie komunalnego.
e). Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod 
numerem ewidencyjnym: 2.30/00087/2004 w dniu w dniu 31.12.2004

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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy

Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne 
prowadzi Centrum 
Integracji Społecznej 
"Darzybór" dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
przebywających w 
Poznaniu spełniających 
kryteria Ustawy o 
Zatrudnieniu Socjalnym 
z dn. 13 czerwca 2003 
roku z późn. zm. to na 
pewno podobna grupa 
deficytów zawodowo – 
społecznych. Cechuje 
je: wycofanie tak w 
sferze społecznej jak i 
zawodowej, bardzo 
duży lęk przed 
powrotem na rynek, 
niski poziom motywacji 
do podjęcia 
zatrudnienia lub 
zupełny jej brak, niskie 
lub zdezaktualizowane 
kwalifikacje zawodowe. 
Działanaia podjęte w 
ramach CIS maja 
charakter kompleksowy 
i zmierzają do 
zapewnienie 
uczestnikom pomocy w 
uzyskaniu 
bezpieczeństwa 
socjalnego przy 
zastosowaniu 
oddziaływań 
profilaktycznych, 
aktywizacji zawodowej 
oraz wsparcia w 
rozwoju osobistym.

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

Przedmiotem 
działalności jest Punkt 
Informacyjno – 
Konsultacyjny przy 
Stowarzyszeniu 
Pogotowie Społeczne w 
Poznaniu  ma ona na 
celu nawiązanie 
kontaktu z osobami 
bezdomnymi nie 
korzystającymi z 
dostępnych form 
wsparcia oraz 
stworzenie miejsca, w 
którym osoby w 
sytuacji kryzysowej 
będą mogły uzyskać 
adekwatne wsparcie. W 
odpowiedzi na te cele 
Program realizowany 
jest dwutorowo: 
poprzez pracę 
streetworkerów w 
środowisku osób 
bezdomnych -  
prowadzenie Punktu 
Informacyjno – 
Konsultacyjnego 
„Darzybór” oraz  
streetworking w 
środowisku osób 
bezdomnych. 
Streetworking w 
środowisku osób 
bezdomnych polega 
przede wszystkim na 
nawiązaniu kontaktu z 
tymi którzy z rożnych 
powodów nie 
zdecydowali się na 
skorzystanie z 
jakiejkolwiek formy 
pomocy.

88.99.Z

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działania realizowane 
poprzez: 1. Program 
interwencyjno-
terapeutyczny i 
edukacyjny dla ofiar 
przemocy skierowany 
do osób doznających 
wszystkich rodzajów 
krzywdzenia 
(fizycznego, 
emocjonalnego, 
seksualnego oraz 
zaniedbania). Program 
szczególną uwagę 
poświęca dzieciom i 
kobietom z rodzin z 
problemem 
alkoholowym 
dotkniętym różnymi 

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

formami zachowań 
przemoczonych. Celem 
programu jest 
wielopłaszczyznowe 
wsparcie ofiar 
przemocy w rodzinie. 2. 
Program Interwenyjno 
– terapeutyczny dla 
sprawców przemocy. 
Celem programu jest 
przekazanie sprawcom 
przemocy wiedzy na 
temat tego, czym jest 
przemoc, jakie są jej 
rodzaje, formy i 
dynamika; a także 
ujawnienie 
negatywnych norm i 
wzorców kulturowych 
wykorzystywanych do 
wspierania postaw 
dominacji, władzy i 
kontroli sprawcy nad 
ofiarą. 3. Program 
Terapeutyczno-
wspierający Dla Osób 
Bezdomnych 
Uzależnionych Celem 
programu jest wsparcie 
osób bezdomnych 
uzależnionych. Program 
skierowany jest do 
bezdomnych 
przebywających w 
ośrodkach, hostelach i 
schroniskach dla osób 
bezdomnych oraz dla 
osób bezdomnych 
uzależnionych 
nieobjętych pomocą 
systemową - 
bezdomnych żyjących 
poza placówkami (klatki 
schodowe, dworce, 
koczowiska). 4. 
Specjalistyczne 
wsparcie rodzin Celem 
głównym projektu jest 
dostarczenie 
kompleksowego i 
specjalistycznego 
wsparcia dla rodzin 
dotkniętych dysfunkcją 
bądź kryzysem.

Druk: MPiPS 8



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) 3,478,279.25 zł

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne - 
przedmiotem 
działalności jest 
udzielanie wszelkiego 
rodzaju pomocy 
osobom wykluczonym 
społecznie w celu 
odbudowania własnej 
tożsamości i 
odnalezieniu się w 
nowej rzeczywistości 
społeczno – 
ekonomicznej, m.in. 
poprzez życie we 
wspólnotach. 
Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne 
prowadzi następujące 
placówki: przy ul. 
Borówki 12,  przy ul. 
Jawornickiej 50; 
mieszkania treningowe: 
Poznań, ul. Żeglarska, 
Poznań os. Armii 
Krajowej, Poznań os. 
Czecha oraz Swarzędz, 
os. Mielżyńskiego.

87.90.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
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,818,445.62 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 656,101.13 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 3,732.50 zł

0.00 zł

168,420.00 zł

1,741,678.32 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 617,215.67 zł

130.00 zł

44,732.14 zł

571,804.72 zł

548.81 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 948,389.96 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,575.30 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

1 Program hosteli i mieszkań readaptacyjnych 2,575.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,575.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,910,098.32 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 73,895.23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -70,803.79 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,472,149.67 zł 2,575.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,744,550.39 zł 0.00 zł

726,904.92 zł 2,575.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

694.36 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

19,705.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

24.0 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)

20.4 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

1.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,131,652.45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

871,388.49 zł

859,975.01 zł

- nagrody

- premie

11,413.48 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 260,263.96 zł

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

1,131,652.45 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 316,929.10 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 814,723.35 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)

94,304.37 zł

0.00 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

0.00 osób

12.00 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

9.00 osób

3.00 osób
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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 „Stowarzyszenie Pogotowie 
Społeczne - zapewnienie 
kompleksowego wsparcia 
osobom bezdomnym”

Głównym celem programu 
będzie zapewnienie 
schronienia, posiłku, 
niezbędnego ubrania oraz 
zapewnienie warunków do 
wykonywania podstawowych 
zabiegów higienicznych 130 
osobom bezdomnym dziennie.

Urząd Miasta Poznania 1,031,580.00 zł

2 Prowadzenie 3 mieszkań 
chronionych dla osób i 
rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej, w lokalach przy ul. 
Wojska Polskiego 51/3, ul. 
Zeylanda 5/3 oraz 
Jackowskiego 29/2 w 
Poznaniu

Głównym celem programu 
będzie prowadzenie mieszkań 
chronionych dla osób i rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej.

Urząd Miasta Poznania 175,215.00 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

7,520.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Dożywianie osób ubogich Celem projektu jest 
zapewnienie posiłków osobom, 
które własnym staraniem nie 
mogą ich sobie zapewnić w tym 
osobom ubogim i bezdomnym 
przebywającym w miejscach 
niemieszkalnych.

Urząd Miasta Poznania 10,000.00 zł

4 Aktywny Senior Celem programu jest 
wzmocnienie ruchu 
samopomocowego oraz 
zwiększenie uczestnictwa w 
życiu społecznym seniorów 
zamieszkujących  Osiedle 
Antoninek – Zieliniec – 
Kobylepole.

Urząd Miasta Poznania 17,000.00 zł

5 Osiedlowy Klub Sportowy Głównym celem zadania jest 
kontynuowanie działalności 
Osiedlowego Klubu 
Sportowego, działającego dla 
osób (dzieci i młodzieży) 
związanych ze świetlicą 
socjoterapeutyczną działającą 
przy Stowarzyszeniu Pogotowie 
Społeczne w Poznaniu przy ul. 
Borówki 4.

Urząd Miasta Poznania 3,500.00 zł

6 Świetlica socjoterapeutyczna 
Borówki

Głównym celem pracy świetlicy 
socjoterapeutycznej „Borówki” 
jest wspomaganie dzieci i ich 
rodzin w zmniejszaniu skutków 
wykluczenia społecznego, w 
oparciu o posiadane zasoby 
osobiste i środowiskowe 
poprzez rozwijanie zasobów 
będących czynnikiem 
buforowym dla rozwoju innych 
deficytów, przepracowywanie 
treści trudnych, urazowych, 
wynikających z historii rodziny 
oraz zmniejszanie zachowań 
dysfunkcyjnych, utrudniających 
adaptację w środowisku i 
satysfakcjonujące 
funkcjonowanie społeczne.

Urząd Miasta Poznania 79,286.00 zł

7 Borówki na wakacjach Celem głównym projektu 
będzie zorganizowanie 
wypoczynku letniego w postaci:
 czterotygodniowych 
półkolonii letnich w terminie 
04.07.2016 - 29.07.2016 dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Umożliwi to 
dzieciom spędzenie czasu 
letniej przerwy wakacyjnej w 
miejscu zamieszkania w sposób 
atrakcyjny i bezpieczny.

Urząd Miasta Poznania 4,904.00 zł

Druk: MPiPS 15



8 Program terapeutyczno - 
wspierający dla osób 
bezdomnych uzależnionych.

Program skierowany jest do 
minimum 100 osób 
bezdomnych (zarówno kobiet 
jak i mężczyzn) przebywających 
w ośrodkach, hostelach i 
schroniskach dla osób 
bezdomnych oraz dla osób 
bezdomnych uzależnionych 
nieobjętych pomocą 
systemową- bezdomnych 
żyjących poza placówkami 
(klatki schodowe, dworce, 
koczowiska) na terenie 
Poznania. 

Celem programu jest wsparcie 
osób bezdomnych 
uzależnionych.

Urząd Miasta Poznania 64,940.00 zł

9 Program interwencyjno-
terapeutyczny i edukacyjny 
dla ofiar przemocy

Celem programu będzie 
wielopłaszczyznowe wsparcie 
ofiar przemocy w rodzinie, w 
tym udzielanie wsparcia:
1. interwencyjnego w tym 
możliwość noclegu 
interwencyjnego
2. terapeutycznego - dwa 
rodzaje wsparcia
   - indywidualne wsparcie 
terapeutyczne
   - grupa wsparcia dla osób 
doznających przemocy
3. działania edukacyjno- 
informacyjne w tym doradztwo 
prawne

Urząd Miasta Poznania 36,680.00 zł

10 STOP – program edukacyjno 
– terapeutyczny dla 
sprawców przemocy

Celem głównym projektu jest 
przyjęcie przez sprawców 
przemocy pełnej 
odpowiedzialności za 
popełnione czyny i świadome 
podjęcie decyzji o zaprzestaniu 
stosowania przemocy.

Urząd Miasta Poznania 18,980.00 zł

11 Streetworking – pierwszy 
krok ku reintegracji 
społecznej grup 
wykluczonych społecznie

Głównym celem projektu jest 
ograniczenie liczby osób 
trudniących się procederem 
żebractwa na terenie Miasta 
Poznania

Urząd Miasta Poznania 70,000.00 zł

12 Samodzielni Rodzice Celem głównym projektu jest 
udzielnie różnorodnego 
wsparcia rodzicom 
samodzielnie wychowującym 
dzieci w ramach działań 
Rodzinnej Poradni 
Psychologicznej “Na Śródce” 
świadczącej usługi  
mieszkańcom miasta Poznania.

Urząd Miasta Poznania 26,400.00 zł

Druk: MPiPS 16



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)

13 Rodzina Poradnia 
Psychologiczna “Na Śródce”

Celem głównym projektu jest 
utworzenie Rodzinnej Poradni 
Psychologicznej „Na Śródce” dla 
mieszkańców miasta Poznania. 
Oferta adresowana jest 
szczególnie do rodzin, które 
potrzebują wsparcia.

Urząd Miasta Poznania 20,000.00 zł

14 Centrum Integracji 
Społecznej "Darzybór"

Celem programu jest 
usamodzielnienie osób 
wykluczonych społecznie, 
wyciągnięcie ich z systemu 
pomocy społecznej przez 
doprowadzenie do 
samodzielnego powrotu na 
rynek pracy

Urząd Miasta Poznania 127,050.00 zł

15 Święta w Pogotowiu 
Społecznym

CEL GŁÓWNY
Zorganizowanie Wieczerzy 
Wigilijnej oraz Świąt Bożego 
Narodzenia dla osób 
bezdomnych i samotnych.

Urząd Miasta Poznania 10,000.00 zł

16 Utworzenie maksymalnie 40 
miejsc w schronisku dla osób 
bezdomnych

Celem głównym jest utworzenie 
dodatkowych 30 miejsc dla 
osób bezdomnych w schronisku 
przy                    ul. Starołęckiej 
36/38 co znacznie udrożni 
system pomocy osobom 
bezdomnym w Poznaniu. Celem 
zostanie zrealizowany poprzez 
adaptacja i doposażenie 
budynku przy ul. Starołęckiej

Urząd Miasta Poznania 17,570.00 zł

17 Zapewnienie schronienia 
osobom bezdomnym

Głównym celem programu 
będzie zapewnienie 
schronienia, posiłku, 
niezbędnego ubrania oraz 
zapewnienie warunków do 
wykonywania podstawowych 
zabiegów higienicznych 35 
osobom bezdomnym dziennie.

Urząd Miasta Poznania 28,575.00 zł

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

1 „Pomoc postpenitencjarna 
osobom pozbawionym 
wolności, zwalnianym z 
zakładów karnych i aresztów 
śledczych oraz członkom ich 
rodzin”

Celem głównym projektu jest 
zapewnienie schronienia 
osobom bezdomnym 
opuszczającym zakłady karne 
oraz stworzenie warunków 
umożliwiającym reintegracje 
społeczno-zawodową

Ministerstwo Sprawiedliwości 70,000.00 zł

2 Partnerstwa przeciw 
wykluczeniu społecznemu – 
profesjonalne formy pomocy 
ze szczególną rolą 
zatrudnienia socjalnego. 
Edycja 2016

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie samodzielności 
osób korzystających z pomocy 
społecznej poprzez system 
usług reintegracji społecznej i 
zawodowej o określonym 
standardzie minimum.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

92,900.00 zł

Druk: MPiPS 17



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Beata Benyskiewicz,Magdalena 
Borowiec,Zbigniew 
Popadiuk,Elżbieta 

Paprzycka,Anna Szubert/ 
14.07.2017

Data wypełnienia sprawozdania

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 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 1

3 Specjalistyczne wsparcie dla 
rodzin

Celem głównym projektu jest 
dostarczenie kompleksowego i 
specjalistycznego wsparcia dla 
rodzin dotkniętych dysfunkcją 
bądź kryzysem.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 5,520.00 zł

2017-07-11

Druk: MPiPS 18


