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Dane podmiotu
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pełna nazwa podmiotu:
Pogotowie Społeczne
Forma prawna :
Stowarzyszenie
Data wpisu w KRS:
18 luty 2004
Dokładny adres:
61123 Poznań ul. Bydgoska 6/7
Gmina Poznań
powiat Poznań
województwo wielkopolskie
Adres korespondencyjny:
61304 Poznań, ul. Borówki 12
Tel.: 061/8705 770
faks: 061/ 8705 770
email: biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
http:// www.pogotowiespoleczne.org.pl
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000193382, data rejestracji: 18.02.2004
Numer NIP : 7822300281
numer REGON: 634573966
Dane dotyczące członków zarządu:
-

Beata Benyskiewicz Przewodnicząca Zarządu
Magdalena Borowiec  Skarbnik Zarządu
Wojciech Zarzycki  Sekretarz Zarządu
Zbigniew Popadiuk  Członek Zarządu
Elżbieta Paprzycka  Członek Zarządu

2. Cele statutowe:

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 społeczny
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.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
§
§
§
§
§
§
§

tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
Inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
przygotowywanie osób do udziału w edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz przedsiębiorczości,
integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
§ współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i
zagranicą,

§ podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ Wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy
§ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój osobowości dzieci i młodzieży,
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych
§ Inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu
§ Przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i
kulturalnych
§ Zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej
§ Organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin
§ Fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia
§ Prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów
Stowarzyszenia
§ Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako
fundamentów dobrostanu socjalnobytowego
§ animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych
§ Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i
zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo
§ Prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów
§ Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości
§ Podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego
dostępu do informacji
§ Prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej
§ Prowadzenie poradnictwa prawnego
§ Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia
§ Prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności
zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym
§ Pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach
komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking).
§ Propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów
świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§ Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności
oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia
§ Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia

3. Zasady, for my i zakres działalności statutowej z podaniem r ealizacji celów statutowych, a także opis głównych
zdarzeń pr awnych w jej działalności o skutkach finansowych
W 2009 roku Pogotowie Społeczne realizowało cele statutowe po przez następujące zdarzenia prawne:

I. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny „Darzybór”:
§ praca w środowisku osób bezdomnych (koczowiska, klatki schodowe, dworce itp.) – do środowiska
docierają tzw. streetworkerzy (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.
§ 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
§ 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)
§ Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych
§ Prowadzenie mieszkania chronionego
§ Prowadzenie mieszkania treningowego
§ Wsparcie działań mieszkańców hosteli na rzecz pozyskania mieszkania (pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, planowania budżetu itp.)
§ Wsparcie osób usamodzielnionych w rozwiązywaniu codziennych problemów.

III. Program edukacyjno  terapeutyczny
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

prowadzone były zajęcia edukacyjne mające na celu kształtowanie postaw aktywności
i samodzielności.
funkcjonowały
grupy
edukacyjno
–
terapeutycznej
z
zakresu
uzależnień
i współuzależnień,
funkcjonowała grupa, której celem było motywowanie osób do podjęcia zmiany
i kolejnych etapów rozwojowych
funkcjonowała grupa edukacyjna z zakresu bezdomności
funkcjonowały grupy wsparcia i samopomocowe z zakresu uzależnienia,
funkcjonowała grupa samokształceniowa
odbywały się zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy
odbywały się zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy
prowadzone były zajęcia edukacyjne z zakresu nabywania umiejętności społecznych
zajęcia z zakresu oświaty prozdrowotnej
odbyły się warsztaty samoobrony dla kobiet i dziewczynek WENDO

IV. Program na rzecz wsparcia rodzin
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Zapewnienie rodzinom całodobowego wsparcia w postaci schronienia, wyżywienia, pomocy doraźnej
Działania edukacyjno  korekcyjne dla rodziców (zajęcia i warsztaty n.t. partnerstwa, funkcjonowania
rodziny, pełnienia ról rodzicielskich)
Konsultacje wychowawcze, interwencja kryzysowa
Grupy wsparcia dla rodziców
Prowadzenie dwóch Klubów Malucha (przedszkoli) i Klubu Młodzieżowego
Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci (półkolonie letnie i zimowe,
kolonie letnie, pikniki, wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne, fotograficzne)
Pomoc dzieciom w nauce
Stały kontakt z pedagogiem szkolnym
Prowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dostosowanego do specyfiki rodzin

V. Program reintegracji społeczno – zawodowej
§

Prowadzenie Klubu Klubu Integracji Społecznej "Jawor”, w ramach których odbywały się:
o samopomocowa grupa wsparcia dla osób bezrobotnych
o warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
o zajęcia samokształceniowej grupy "Szkoła Animacji Społecznej"
o warsztaty rozwoju osobistego
o doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
o poradnictwo prawne

§

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach którego prowadzona była nauka
zawodu w następujących warsztatach:

§
§
§
§
§
§

o Warsztat ogólnobudowlany z elementami dekarstwa
o Warsztat krawiecki
o Warsztat komputerowy
o Warsztat handlowy
Prowadzenie zajęć motywujących do podejmowania dalszej edukacji, uczestnictwa w Centrum
Integracji Społecznej, do podjęcia aktywności zawodowej (założenia Spółdzielni Socjalnej bądź
zatrudnienia w warunkach wolnorynkowych)
Zapewnienie osobom wykluczonym czasowego zatrudnienia
Umożliwienie osobom uzyskania podwyższanie kwalifikacji zawodowej poprzez udział w projektach
partnerskich współfinansowanych przez Unię Europejską: Program "Reintegracja osób długotrwale
bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu" – finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny
Motywowanie osób do podejmowania kolejnych etapów procesu usamodzielnienia się:
podejmowanie starań o uzyskanie mieszkania socjalnego, następnie komunalnego.
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod
numerem ewidencyjnym :2.30/00087/2004 w dniu w dniu 31.12.2004
Prowadzenie Ośrodka Społeczności Lokalnej „Darzybór” – aktywizacja i integrowanie społeczności
lokalnej zamieszkującej Obszar Darzybór w Poznaniu

4.Zrealizowane w 2009 roku programy:

1. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  zapewnienie kompleksowego
wspar cia osobom bezdomnym
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
1 386 816,00 zł
czas realizacji:
01.01.08  31.12.10
cel projektu: Zrealizowanie kompleksu działań niezbędnych do reintegracji
społecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych
2. Dożywianie osób ubogich
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
132 000,00 zł
czas realizacji:
01.01.09 – 31.12.11
transza na 2009
15 000,00 zł
cel projektu: zapewnienie ciepłego posiłku i pomocy żywnościowej osobom
ubogim, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie
3. Pr ogr am ter apeutyczno  wspier ający dla osób bezdomnych
uzależnionych
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
55 414,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób
bezdomnych – uzależnionych
4. Pr ogr am edukacyjno – ter apeutyczny dla bezdomnych kobiet ofiar
pr zemocy w r odzinie
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
20 932,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej

5 . STOP – pr ogr am edukacyjno – ter apeutyczny dla sprawców pr zemocy
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
20 895,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: Prowadzenie zajęć edukacyjno terapeutycznych dla mężczyzn
sprawców przemocy
6. Klub Integr acji Społecznej „J awor ”
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
21 300,00 zł
czas realizacji:
01.01.09 – 31.12.09
cel projektu: reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.
7. Centr um Integr acji Społecznej „Darzybór ”
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
108 900,00 zł
czas realizacji:
01.01.09 – 31.12.09
cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie
8. Beztr oska zima – półkolonie zimowe dla dzieci z r odzin alkoholowych
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
7 683,00 zł
czas realizacji:
01.02.09 – 01.03.09
cel projektu: zorganizowanie kolonii dla dzieci mieszkających w hostelach
Pogotowia Społecznego lub osiedlu Socjalnym Darzybór
9. Klub Malucha
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:
cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży

Miasto Poznań
41 762,00 zł
02.01.09– 31.12.09

10. Trening czyni mistr za
współfinansowanie:
Kompania Piwowarska
kwota otrzymanej dotacji:
50 000,00 zł
czas realizacji:
01.02.09– 31.07.09
cel projektu: prowadzenie mieszkania treningowego dla bezdomnych matek z
dziećmi
11. Ośr odek Społeczności Lokalnej „Darzybór ”
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
100 000,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.10
cel projektu: wsparcie społeczności lokalnej w obrębie obszaru Darzybór

12. Str eetworking  pier wszy kr ok ku reintegr acji społecznej gr up
wykluczonych społecznie
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
90 000,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: praca w środowisku przebywania osób bezdomnych
13. Podniesienie standar du usług świadczonych na r zecz osób bezdomnych
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
629 172,00 zł
czas realizacji:
01.09.08 – 31.12.09
cel projektu: podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób
bezdomnych
14. Mieszkanie chr onione dla senior ów i osób niepełnospr awnych
doświadczonych bezdomnością
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
105 000 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.11
cel projektu: prowadzenie mieszkania chronionego dla bezdomnych osób
starszych oraz osób z ustaloną grupą inwalidzką
15. Świetlica Bor ówki

kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
52 000 zł
16.03.09 – 31.12.09

16. " Aktywne wakacje"
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:

Wojewoda Wielkopolski
2 078 zł
26.06.09 – 30.09.09

współfinansowanie:

17. " Szkoła życia" (kolonie letnie dla dzieci z r odzin z problemem
alkoholowym)
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
1 225 zł
czas realizacji:
15.07.09 – 31.08.09
18. " Szkoła życia" (kolonie letnie dla dzieci z r odzin z problemem
alkoholowym)
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
12 000 zł
31.07.09 – 31.08.09

19. " Szkoła życia" (kolonie letnie dla dzieci z r odzin z problemem
alkoholowym)
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
10 510 zł
czas realizacji:
15.07.09 – 31.08.09

20. Powr ót osób bezdomnych do społeczności
współfinansowanie:
MPiPS
kwota otrzymanej dotacji:
80 000 zł
czas realizacji:
17.08.09 – 31.12.09
21. Pr zeciwdziałanie izolacji i mar ginalizacji społecznej osób i r odzin w
kryzysie or az osób podlegających przemocy
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
3 3600 zł
czas realizacji:
15.05.09 – 15.10.09
22. Pr zeciwdziałanie izolacji i mar ginalizacji społecznej osób i r odzin w
kryzysie or az osób podlegających przemocy
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
2 870 zł
czas realizacji:
15.05.09 – 15.10.09
23. Powr ót osób bezdomnych do społeczności
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
45 300 zł
czas realizacji:
16.10.09 – 10.12.09
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego
Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Odpisy uchwał zarządu
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Uchwała nr 54A z dnia 27.03.2009 w sprawie konieczności skorygowania bilansu, rachunku
wyników oraz informacji dodatkowej za rok 2007
Uchwała nr 55 z dnia 30.03.2009 w sprawie przyjęcia korekty bilansu, rachunku wyników oraz
informacji dodatkowej za rok 2007
Uchwała nr 56 z dnia 31.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i
finansowego za rok 2008
Uchwała nr 57 z dnia 16 kwietnia 2009 rok w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla osób
korzystających z programów Stowarzyszenia przez firmę DGA SA w ramach programu
„Wolontariat wart Poznania”.
Uchwała nr 58 z dnia 16 lipca 2009 rok w sprawie wstępnego założenia projektu inwestorskiego
domu Stowarzyszenia w Śmiglu przy ul. Zdrojowej, zaproponowanego przez inż. Ilonę Ciok
Uchwała nr 59 z dnia 30 lipca 2009 rok w sprawie możliwości odpłatnego prowadzenia przez
Centrum Integracji Społecznej "Darzybór" prac zleconych przez osoby prawne i fizyczne
zgodnie z ustawa o zatrudnieniu socjalnym,
Uchwała nr 60 z dnia 30 lipca 2009 rok w sprawie podjęcia w ramach działalności statutowej
Centrum Integracji Społecznej "Darzybór" działalności handlowej.
Uchwała nr 61 z dnia 13 sierpnia 2009 rok w sprawie zakupu samochodu osobowo 
dostawczego.
Uchwała nr 62 z dnia 23 grudnia 2009 rok w sprawie obowiązywania Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego dla budynków użytkowanych przez Stowarzyszenie przy ul. Borówki 12,
Jawornickiej 50 i Borówki 4 w Poznaniu
Uchwała nr 63 z dnia 23 grudnia 2009 rok w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji i
spisu z natury magazynów Pogotowia Społecznego:

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł.
Przychody Stowarzyszenia w 2009 roku :
Składki brutto określone statutem 330,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (dotacje i subwencje) 2.105.275,93 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 148.905,21 zł
Pozostałe przychody 192.672,21zł
Przychody finansowe
405,96 zł
8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2.316.053,54 zł
b) koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego …0…. zł
c) koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, podatki i opłaty, wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia, amortyzacja, itp.) 114.685.76 zł
c) pozostałe koszty realizacji działań statutowych 9.732,60zł

9.Dane na temat zatrudnienia:
a)
liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych przez okres
01.01.2009 31.12.2009
W 2009 roku ilość osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu przedstawiała się następująco:
\
Styczeń 2009 – 36 osób
Luty 2009 – 38 osób
Marzec 2009 – 36 osób
Kwiecień 2009 – 37 osób
Maj 2009 – 38 osób
Czerwiec 2009 – 36 osób
Lipiec 2009 – 36 osób
Sierpień 2009 – 37 osób
Wrzesień 2009 – 38 osób
Październik 2009 – 38 osób
Listopad 2009 – 37 osób
Grudzień 2009 – 37 osób
§ Zatrudnienie na podstawie umowy o prace:
- Pracownik socjalny – 4 i 1/2 etatu
- Asystent rodzinny – 1 i ½ etatu
- Koordynator/psycholog/doradca zawodowy – 1 x etat
- Księgowa – 1 x etat
- Kucharz – 2 x ½ etatu
- Lider Klubu Integracji Społecznej – 1 x ½ etatu
- Nauczyciel zawodu w Centrum Integracji Społecznej – 1 x etat, 2 x ½ etatu
- Opiekun – 2 i ½ etatu
- Pedagog – 3 x etat
- Pielęgniarka – 1 x ¾ etatu
- Psycholog – 2 x etat
- Specjalista ds. kadr i płac – 1 x etat
- Streetworker – 1 i ½ etatu

§ Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną
-

Pracownik socjalny – 2 x umowa cywilno – prawna
Kierownik placówki wypoczynku – 2 x umowa cywilno – prawna
Księgowa – 1 x umowa cywilno – prawna
Lider Klubu Integracji Społecznej – 1 x umowa cywilno – prawna
Nauczyciel zawodu w Centrum Integracji Społecznej – 2 x umowa cywilno – prawna
Opiekun – 1 x umowa cywilno – prawna
Pielęgniarka – 1 x umowa cywilno – prawna
Prawnik – 4 x umowa cywilno – prawna
Prowadzący zajęcia informatyczne – 1 x umowa cywilno – prawna
Prowadzący zajęcia profilaktyczne dla dzieci – 2 x umowa cywilno – prawna
Psycholog – 2 x umowa cywilno – prawna
Redaktor serwisu internetowego – 1 x umowa cywilno – prawna
Streetowrker – 3 x umowa cywilno – prawna
Terapeuta – 4 x umowa cywilno – prawna
Wychowawca – 5 x umowa cywilno – prawna
Pedagog – 1 x umowa cywilno – prawna
Prowadzący warsztaty dla rodziców – 3 x umowa cywilno – prawna

§ Nie było osób zatrudnionych w działalności gospodarczej.
b)
łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
799.046,43 zł
c)
wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tytułu pełnienia tych
funkcji wynagrodzenia. Nie ma osób kierujących działalnością gospodarczą (stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej)
d)

wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

191.243,73 zł

10. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężnych
Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" w roku 2009 nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
11. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" posiada lokatę zabezpieczającą dzierżawioną od miasta nieruchomość
na kwotę 12. 194,65 zł. Lokata ulokowana została w Bank Millenium SA, Al. Jerozolimskie 123 A, 02017
Warszawa

12. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" nie posiada obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa
handlowego.
13. Nabyte nieruchomościach, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.
W 2009 roku Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne" nie nabyło nieruchomości:

Podstawą korzystania przez Pogotowie Społeczne z nieruchomości są umowy:
§ Umowa użyczenia nr 2/2006 zawarta w dniu 29.05.2006 r. pomiędzy GEOPOZ w Poznaniu a umowa
użyczenia nr 2/2006 zawarta w dniu 29.05.2006 r. pomiędzy GEOPOZ w Poznaniu a Pogotowiem
Społecznym  dotyczy gruntu położonych przy ul. Jawornickiej
§ Protokół przekazania Pogotowiu Społecznemu własności budynków przy ul. Jawornickiej 50 przez
Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka" (protokół z dnia 07.11.2005 r.)
§ Umowa użyczenia z dnia 26.10.2006 zawarta z Miastem Poznań – lokale przy ul. Borówki 12, umowa
na czas nieokreślony
§ Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 28.06.2005 pomiędzy Miastem Poznań a
Stowarzyszeniem „Pogotowie Społeczne”, dotyczy budynków przy ul. Borówki 4  umowa na czas
nieokreślony
§ Umowa użyczenia najmu zawarta w dniu 20.09.2006 pomiędzy Miastem Poznań a Pogotowiem
Społecznym  dotyczy budynku przy ul. Bydgoskiej 6/7
§ Akt notarialny z dnia 29.11.2007 roku dotyczący nabycia nieruchomości położonej w Śmiglu, przy ul.
Zdrojowej 7
§ Umowa najmu z prywatnym właścicielem – umowa dnia 01.07.2009 – dotyczy mieszkania
treningowego przy ul. Ornej w Poznaniu
§ Umowa najmu z prywatnym właścicielem – umowa dnia 07.01.2009 – dotyczy mieszkania
chronionego przy ul. Mielżyńskiego w Swarzędzu w Poznaniu

14. Nabyte pozostałe środki trwałe
W 2009 roku Stowarzyszenie zakupiło samochód Opel Vivaro – wartość pojazdu: 45 649,50 zł

15. Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych wyniosła:
Aktywa
244.892,74 zł
Zobowiązania 29.379,32 zł
16. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
W ramach usług zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w
2009 roku realizowało następujące programy:
1. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  zapewnienie kompleksowego
wspar cia osobom bezdomnym
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
1 386 816,00 zł
czas realizacji:
01.01.08  31.12.10
cel projektu: Zrealizowanie kompleksu działań niezbędnych do reintegracji
społecznej i usamodzielnienia sie osób bezdomnych
2. Dożywianie osób ubogich
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
132 000,00 zł
czas realizacji:
01.01.09 – 31.12.11
transza na 2009
15 000,00 zł
cel projektu: zapewnienie ciepłego posiłku i pomocy żywnościowej osobom
ubogim, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie
3. Pr ogr am ter apeutyczno  wspier ający dla osób bezdomnych

uzależnionych
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
55 414,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób
bezdomnych – uzależnionych
4. Pr ogr am edukacyjno – ter apeutyczny dla bezdomnych kobiet ofiar
pr zemocy w r odzinie
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
20 932,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej

5 . STOP – pr ogr am edukacyjno – ter apeutyczny dla sprawców pr zemocy
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
20 895,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: Prowadzenie zajęć edukacyjno terapeutycznych dla mężczyzn
sprawców przemocy
6. Klub Integr acji Społecznej „J awor ”
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
21 300,00 zł
czas realizacji:
01.01.09 – 31.12.09
cel projektu: reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.
7. Centr um Integr acji Społecznej „Darzybór ”
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
108 900,00 zł
czas realizacji:
01.01.09 – 31.12.09
cel projektu: reintegracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie
8. Beztr oska zima – półkolonie zimowe dla dzieci z r odzin alkoholowych
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
7 683,00 zł
czas realizacji:
01.02.09 – 01.03.09
cel projektu: zorganizowanie kolonii dla dzieci mieszkających w hostelach
Pogotowia Społecznego lub osiedlu Socjalnym Darzybór
9. Klub Malucha
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:
cel projektu: wsparcie dzieci i młodzieży
10. Trening czyni mistr za
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:

Miasto Poznań
41 762,00 zł
02.01.09– 31.12.09

Kompania Piwowarska
50 000,00 zł

czas realizacji:
01.02.09– 31.07.09
cel projektu: prowadzenie mieszkania treningowego dla bezdomnych matek z
dziećmi
11. Ośr odek Społeczności Lokalnej „Darzybór ”
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
100 000,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.10
cel projektu: wsparcie społeczności lokalnej w obrębie obszaru Darzybór

12. Str eetworking  pier wszy kr ok ku reintegr acji społecznej gr up
wykluczonych społecznie
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
90 000,00 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.09
cel projektu: praca w środowisku przebywania osób bezdomnych
13. Podniesienie standar du usług świadczonych na r zecz osób bezdomnych
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
629 172,00 zł
czas realizacji:
01.09.08 – 31.12.09
cel projektu: podniesienie standardu usług świadczonych na rzecz osób
bezdomnych
14. Mieszkanie chr onione dla senior ów i osób niepełnospr awnych
doświadczonych bezdomnością
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
105 000 zł
czas realizacji:
02.01.09 – 31.12.11
cel projektu: prowadzenie mieszkania chronionego dla bezdomnych osób
starszych oraz osób z ustaloną grupą inwalidzką
15. Świetlica Bor ówki

kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
52 000 zł
16.03.09 – 31.12.09

16. " Aktywne wakacje"
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:

Wojewoda Wielkopolski
2 078 zł
26.06.09 – 30.09.09

współfinansowanie:

17. " Szkoła życia" (kolonie letnie dla dzieci z r odzin z problemem
alkoholowym)
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
1 225 zł
czas realizacji:
15.07.09 – 31.08.09

18. " Szkoła życia" (kolonie letnie dla dzieci z r odzin z problemem
alkoholowym)
współfinansowanie:
kwota otrzymanej dotacji:
czas realizacji:

Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
12 000 zł
31.07.09 – 31.08.09

19. " Szkoła życia" (kolonie letnie dla dzieci z r odzin z problemem
alkoholowym)
współfinansowanie:
Miasto Poznań
kwota otrzymanej dotacji:
10 510 zł
czas realizacji:
15.07.09 – 31.08.09
20. Powr ót osób bezdomnych do społeczności
współfinansowanie:
MPiPS
kwota otrzymanej dotacji:
80 000 zł
czas realizacji:
17.08.09 – 31.12.09
21. Pr zeciwdziałanie izolacji i mar ginalizacji społecznej osób i r odzin w
kryzysie or az osób podlegających przemocy
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
3 3600 zł
czas realizacji:
15.05.09 – 15.10.09
22. Pr zeciwdziałanie izolacji i mar ginalizacji społecznej osób i r odzin w
kryzysie or az osób podlegających przemocy
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
2 870 zł
czas realizacji:
15.05.09 – 15.10.09
23. Powr ót osób bezdomnych do społeczności
współfinansowanie:
Wojewoda Wielkopolski
kwota otrzymanej dotacji:
45 300 zł
czas realizacji:
16.10.09 – 10.12.09

17. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację
w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Stowarzyszenie rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo. Składane są deklaracje dotyczące
podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, oraz podatku od nieruchomości.

18. Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była  to jej
wyniki?
W roku 2009 w Stowarzyszeniu były przeprowadzone następujące kontrole:
§
§
§
§

18.02.2009 – kontrola SANEPID pod katem kwalifikacji obiektu na cele zorganizowania półkolonii
zimowych dla dzieci z rodzin alkoholowych, w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości
27.05.2009 – Bank Żywności – kontrola gospodarowania żywnością z programu PEAD – w trakcie
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości
15.06.2009 – Wielkopolski Urząd Wojewódzki – kontrola prawidłowości wykonania zadania
określonego umową PS.I.3.9016/44/08  w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości
13.08.2009 – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Mieście Lub. – kontrola

§
§
§

warunków higienicznych podczas wypoczynku letniego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym –
w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości
07.09.2009 kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w zakresie
przestrzegania zasad higieny w budynkach Stowarzyszenia – w trakcie kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości, Stowarzyszenie otrzymało zalecenia, do których się zastosowało.
18.12.2009 – 18.01.2010 kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, –
kontrola prawidłowości wykonania zadania określonego umową 2a/Dz.V/2007 w trakcie kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości, Stowarzyszenie otrzymało zalecenia, do których się zastosowało.
05.05.2009 roku w hostelu przy ul. Borówki 12 w Poznaniu miała miejsce kontrola Komendy
Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Poznaniu.
W zaleceniach pokontrolnych otrzymaliśmy następujące wytyczne:
1.
2.
3.

4.

Wykonanie badanie stanu technicznego instalacji piorunochronnej na budynku.
Wyposażenie poziomych dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne
Dokonanie podziału korytarza na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z
drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami technicznymi zapobiegającymi
rozprzestrzenianiu się dymu.
Dostosowanie sposobu eksploatowania butli z gazem propan – butan do wymogów wynikających
z przepisów ppoż

Stowar zyszenie zastosowało się do uwag pokontr olnych.
§

W dniach 20.05.2009 i 18.11.2009 roku w hostelu Pogotowia Społecznego przy ul. Jawornickiej 50 w
Poznaniu miała miejsce kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Poznaniu.
W zaleceniach pokontrolnych otrzymaliśmy następujące wytyczne:
1.
2.

Dostosowanie sposobu eksploatowania butli z gazem propan – butan do wymogów wynikających z
przepisów ppoż
Wykonanie pomiaru oświetlenia awaryjnego, badanie stanu technicznego instalacji elektrycznej w
zakresie rezystancji izolacji, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. uwzględniający zakres
tematyczny wymagany przepisami.
Stowar zyszenie zastosowało się do uwag pokontr olnych.

..........................................................................................
Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia:
Poznań, .....................................

