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/ Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literomi;
/ 5prawozdawca wypełnia tylka przeznaczone dla niego białe pola;
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/ We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie informacje, należy wstawic pajedynczy znak myślnika (-);
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1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Mierz Wysoko

2. Adres siedziby idane
kontaktowe

Polska mazowrecKre warszawsKl

sródmieście Chmielna 27/31 27

Warsawa 00-021 Warsawa 512 722 932

n f o (ą nl e'Z''vy3o\o' orŁpi rvw mierz\./vsojo olo ol

!. Ęata rejestracjiw Krajowym Rejestrze
Sadowvm

28.02.2005

4. Data uzyskania statusu organizacji
ooivtku oublłczneoo 27.02.2008

5. Numer HEGON 140298465 6" Numer KRS 0000228527
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7' Sktad organu zarzqdzającego organizacji
|Nalełżv wpisac imiona' naaniska oriu informaeie o funkcii

Mańa Kaszubska - prezeska Zarządu Stowarzyszenia

Magd a| en a J u rewicz - w ice preze ska Zarządu Stowarzysze n ia

pełnianei przez paszczególnych członków organu
zarzqdzajĄcego) Magda|ena Szeniawska - wicepreze ska Zarządu Stowarzyszenia

L Sktad organu kontrolilub nadzoru
organizacji

Mariusz orbach - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agata Gruszecka - cztonek Komisji Rewizyjnej
{tv.żIe'ey WpIsiłu lltllul,a, I|azwls^a UFaź ulIorfIłaLJe o lurlKQ]I
pe'łnionej przez poszczegotnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

Santiago Garcia - Dąbrowska - cztonek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Ce|em Stowarzyszenia jest wspieranie młodych Iudzi tak, aby mogli
oni w pełni wykorzystywac swój potencjat i rozwijaĆ swoje
mozliwoŚci.
Ce|em Stowarzyszenia jest w szczegó|ności:
a) rozwijanie w młodych Iudziach poczucia pewnoŚci siebie,
zadowo|enia i chęci do Życia,
b) przeciwdziałaniestereotypomrasistowskimiku|turowym
oraz dyskryminacji (w tym dyskryminacji kobiet),
c) wspieranie poczucia autorstwa w kierowaniu swoim Życiem
i motywowanie do podejmowania dziatań w tym kierunku,
d) wa|kaz poczuciem bezsi|noŚci i bezradnoŚci mtodych Iudzi,
e) pomaganie mtodym |udziom w zrozumieniu otaczającego
ich Świata,
f) przekazywaniemtodym|udziomumiejętnościdziałania,
wspotpracy, i rea|izowania wymyŚ|anych przez siebie projektów,
g) zachęcanie mtodych |udzi do wzajemnego wspierania
siebie,
h) wspieranie działa|noŚci młodych |iderów - zadowo|onych z
siebie i aktywnych narzecz swoich rówieŚników i spoteczeństwa,
i) organizowanie i szko|enie dorosłych tak, aby wiedzie|ijak
wspierac mtodych ludzi, pomagali im w realizowaniu wyznaczanych
celów,
j) wyrÓwnywanie szans młodych ludzi,
k) budowanie odpowiedzialnoŚcispołecznej,
|) prowadzenie działań zzakresu edukacji humanitarnej oraz
rozwojowej,
m) wyksfałcanie w młodych Iudziach poszanowania dla
wieIoku|tu rowości, eko|ogii or az paclfizmu,
n) przekazywanie młodym |udziom wańoŚci humanitarnych
oraz ksfa'ltowanie postawy otwartoŚci i soIidarnoŚci z innymi
ludzmi,
o) prołi|aktykaiprzeciwdziałaniealkoho|izmowi,narkomanii
innym uzaleznieniom,
p) zapobieganieprzestępczościwŚródnieletnich,
q) prowadzenie działań narzecz zaniedbanych wychowawczo
oraz społecznie dzieci i młodzieżv'
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1 9:^S:, 
g11P r e a|izacji ce | ów stat utowych

organrzacjt

(Należy opisac sposób realizacji cetóW statutovvych
organizacii na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie swe ce|e rea|izuje poprzez dziata|noŚc odpłatną i
nieodptatną.
DziałaInoŚcią n ieodptatną Stowarzyszen ia jest:
a) prowadzenie szko|eń warsztatów i seminariów,
b) wspolpracę z instytucjami pracującymi zmłodzieŻą, w tym
szczegó|nie ze szkotam i,

c) organizowanie grup nieforma|nych, k|ubów, do których
na|eŻy młodzieŻ,
d) prowadzenie zajęc poza|ekcyjnych oraz wspieranie
młodzieŻy i osób dorostych w prowadzeniu tych zajęc,
e) przygotowywanie mtodzieŻy do działań i projektów
wolontariackich na r zeez inny ch,
f) propagowanie działań i projektów angazujących młodzieŻ,
g) tworzenie sieci aktywnej młodzieŻy,
h) popieranie roznych inicjatyw i aktywnoŚciwaznych d|a
mtodych ludzi, takich jak np. sztuka,
i) organizowanieimprezku|tura|no-oŚwiatowychoraz
wystąpień publicznych i manifestacji związanych z ce|ami
statutowymi,
j) prowadzenie zajęc z zakresu pedagogiki u|icy.
DziałaInoŚcią odpłatną Stowarzyszen ia jest:
a) prowadzenie szko|eń warsztatów i seminariów d|a
pracującyc h z m|odzieŻądo rosłych,
b) prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz
konferencji,
c) organizowaniemiędzynarodowejwymianymłodzieŻy.

1 1 . Najważniej sze sf ery d zia.łalnoŚci poŻytku pub| iczne go

(Należy wskazać nie wĘcej niż trzy najważniejsze. pod Względem
wielkaści wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
pubłbznego, o któryeh mowa w a|.t' 4 ust'1 ustaw z dnia 24 kwietnia
2ao3 r' o dzjała]ności pqiytku publicznego i o wóIontariacie(Dz tJ. z
2a1a f, Nr 234, poz 1536}, zaczynając od naJwaźnteiszei}

1. pomocy społecznej, W tym pomocy rodzinom i

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
2. przeciwdziałania uza|eznieniom i pato|ogiom
społecznym
3. promocji i organizacji wolontariatu

1.opis dziatalności pożytku publicznego
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1' opis g:tównych
dziatań podjgtyc.h
przezorganl'zacJę

prace Stowazyszenia w 2011 roku skupione byty wokot prowadzenia Klubu

Młodziezowego na uIicy Brzeskiej.

1 ' K|ub Młodziezowy. 2011 rok to czwarty rok f unkc1onowania K|ubu MłodzieŻowego.
Dziatania k|ubu skierowane Są do dzieci i mtodziezy z u|icy Brzeskie,j ktorzy na|eŻą
do Środowis k zagr oŻonych m argina| izacjąspołeczną. Dziatan ia k| ubu byty

finansowane przezUrzędy m' st. Warszawy, przez Fundację Wspó|na Droga oraz
przez Sponsorów prywatnych. W ciągu roku do K|u,bu uczęszczato ok. 45 dzieci, pod

statą opieką pozostaje 25 w wieku od 4 do 18 |at. Swiet|ica prowadzona jest

metodami bazującymi na teorii socjoterapii, Re-eva|uation Counseling oraz
pedagogice spotecznej' CeIem zajęc jest nawiązywanie indywidua|nej reIacji
pomiędzy pedagogami imłodymi uczestnikamizajęĆ, budowanie w nich poczucia
własnej wartości, rozwijanie zainteresowan oraz umiejętnoŚci pracy w grupie. Praca
terapeutyczna K|ubu polegała równiez na rea|izowaniu matych projektów
młodzieżowych, kontakt zrodzinami oraz konsu|tacje indywiduaIne. Przeprowadzono
projekt f iImowy, teatraIny, rowerowy oraz projekt rozbudzający zainteresowan|a
nauką. Zorganizowane zostaty zajęcia ze składania komputerów. od wiosny zaczęła
spotykac się grupa przedszkoIna. Uczestnicy KIubu zostaIi zaproszeni do
reguiarnych zajęcze stee|drumów, capoeiry orazzajęcteatraInych. Grupafireshow
przez cały rok intensywnie się spotykata i byta zapraszana kiIkakrotnie na występy
aby pokazac swoje umiejętnoŚci. Dzięki wspotpracy z Fundacją Lekarze Nadziei
podopieczni stowarzyszenia zosta|i objęci bezptatną opieką dentystyczną.

2' Działania w spotecznoŚci |oka|nej u|. Brzeskiej' Spotecznośc K|ubowa po raz ko|ejny

wzięta udział w Nocy MuzeóW, tym razem wspotpracując zoko|iczną k|ubo-kawiarnią

',Pawiarnia''. W 2011 odbył się czwarty Piknik Rodzinny przy wspotpracy sąsiadującej
z K|ubem świet|icy ,,Mały Ksiązę,'. Po razLrzeci mieszkańcy Brzeskiej zosta|i

zaproszeni do sadzenie ogrÓdków na swoich podwÓrkach.

3. Wspieranie wo|ontariatu oraz staŹyŚci. Stowarzyszenie zrea|izowało projekt zzakresu
wspierania i rozwoju wolontariatu. W ramach projektu zorganizowano dwa cykle
stazowe w czasie których zarowno wie|o|etnijak i nowi wo|ontariusze K|ubu mie|i

okaĄę podnosic swoje kompetencje z zakresu pracy z dziecmi. Za1ęcia prowadzone
były przez pedagogów k|ubu' wspie|ane przez wieloIetnią superwizorkę
StowarzYszenia.

Z'Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organ izację działa}noŚci pozytku
publicznego
(NaIeży wskazać np, ,,gmina", "pawiaf, .waiewództwo",
,ca.ly kra j",, zag r an i ca')

Dzielnica Praga Połnoc' M'St. Warszawa.

izację pożytku publicznego p|acówek w okresie
sprawozdawczym
@ piacówki zapewniaj4ce catodobową opiekę osobom
niepółnosprawnym, przewlek|e chorym Iub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, p|acówki opiekuńczo-
wycńowawcze okreŚlone w przepisach o pomocy społecznej, szkoty i p|acÓwki

pubficzne okreŚlone w przepisach o systemie oŚwiaty Iub niepub|iczne zaWady
opieki zdrowotnej

ffi" tat<

fi nie

2.lnformacja na temat |oka|izacji i aktywności p|acówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki MiejscowośĆ/ci, w ktorejlych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców dziatań
p|acówki w okresie
sorawozdawczvm

1 K|ub Mtodzieżowy Mierz Wysoko Warszawa 40

2

4



3. |nformacja dotycząca |iczby odbiorców dziatan organizacji pożytku pub|icznego w okresie
sprawozdawczvm

Osoby
fizyczne

Osaby
prawne

Liczba odbiorców dziatań organizacji

{Należy oszacawać łiczĘ adbiarcÓw dzźałań organizacii w okresie
sprawozdawcrym, w podziale na asoby tirycme Iasoby prawne)

60

0

4. |nformacja dotycząca dziata|ności nieodpłatnei pożytku pub|icznego organizacjiw okresie
sprawozdawczvrn

1 .opis przedm iottl n ieodptatnej działa|ności
pofytku publicznego
(Nal€źy podać informację na temat rodaiu dia.lalnaści
nteodpłatnej arganizacji w okresie sprawoz.dawczym, wraz
ze wskaaniem kodtl/ów PKD 20a7 odpawiadajqcego/ych
tei działalności. JeśIi organizacja prowadzi wĘcej niż 3
rod za j e d zi aŁa l noś c i n i eod pŁatn ej, n a l eż y pod ac i n f o rm ac ję
na temat trzech głÓwnych rodzat'ów działalności {padanie
maksyma|nie 3 kodów), zaczynaiąc od głównega..
przed m iotu dzi ała l n ośc i)

1' opieka dzienna nad dziećmi.
Podstawowq dziataInościq Stowarzyszenia byto prowadzenie KIubu
Młodzieżowego ,,Mierz Wysoko,,. W ciqgu roku do K|ubu uczęszczato ok'
40 dzieci, pod stałq opiekq pozostawato 25 w wieku od 4 do 18 |at.

Przeprowadzono projekt rowerowy oraz projekt rozbudza.jqcy
zainteresowania naukq. Zorganizowane zostaty zajęcia ze sktadania
komputerów. od wiosny zacząła spotykać się grupa przedszkoIna' Dzięki
wspótpracy z Fundacjq Lekarze Nadziei podopieczni stowarzyszenia
zostaIi objęci bezptatnq opiekq dentystycznq

2. Pozostata pomoc spoteczna, bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana.

Spoteczność K|ubowa po raz kolejny wzięła udziat w Nocy Muzeów, tym
razem współpracujqc z okoIicznq k|ubo-kawiarniq ,,Pawiarnia,,. W 2011
odbyt się czwarty Piknik Rodzinny przy wspótpracy sqsiadujqcej z K|ubem
świet|icy ,,Maty Ksiqżę,, , Po raz trzeci mieszkańcy Brzeskiej zostaIi
zaproszeni do sadzenie ogródków na swoich podwórkach (w spotkaniach
ogródkowych udziat wzięta grupa 25 osób).

3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
W ramach KIubu MłodzieŹowego przeprowadzono projekt fiImowy.
Uczestnicy KIubu zostaIi zaproszeni do regularnych zajęć ze
steeIdrumów, capoeiry oraz zajęc teatraInych. Przez cały rok spotykata
się regularnie grupa fireshow. KiIkakrotnie byta zapraszana na Występy
aby pokazać swoje umiejętności.

Kod PKD: Q. 88.91
Pozostała pomoc społeczna, bez
zakwaterowania , opieka dzienna nad
dziecmi

Kod PKD: Q.88.99
Pozostała pomoc Spoteczna, bez
zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasvf ikowana

Kod PKD: P.85.52.2 Edukacja - pozaszkolne formy
edukacii artvstvcznei

2.Zasięg ter$oria|ny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działa|ności poŹytku
publicznego

(Nalezy wskazac np. .gmina", ,,powiat", ,województwo",
aałv krai', zanranica,'I

DzieInica Praga Połnoc, M'St. Warszawa

5. |nformacja.dotycząca działalności odptatnej pożytku pub|icznego i działa|ności gospodarczej organizacji
pożVtku pub|iczneqo w o|aesie sprawozdawczvm

1 .organizacja prowadztła dziatalnośc odpłatną pozytku pub|icznego
fi tat<

S{ nie
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2. opłs przedmiotu działafnoŚci odptatnej
poŹytku pubIicznego

(Nafay podaó..informację na temat rodzaju dziaŁalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawcrym' wraz ze
Wskazaniem kodt.lów PlŚD 2007 odpowiadajqcego/ych tej
dziatalności' ,l*ti organizacia prowadi 'węńi . 

niz s
rodzaje dziaŁalności odpŁatnej, należy podać informację na
temat trzech głównych rodzajów dżaŁalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), aaeynaiqc od głównego
przedm iotu dzi ałalnośc i}

Nie dotyczy

Kod PKD: Nie dotyczy

Kod PKD: Nie dotyczy

Kod PKD: Nie dotyczy

3' Zasięg terytoria|ny prowadzonej prze;z
organizację odptatnej działa|noŚci poŻytku
publicznego

(Nate.y. wskaząć np.,gmina,,.,powiaf,,,,woiewództwo,,
..cafu krai". -zaoranica")

Nie dotyczy

4. organ izacja prowadzita d ziałaIn oŚc gospodarczą
El tat<

ffnie

5'opis przedmiotu działaInoŚci gospodarczej

(Należy podac informację na temat rodzaju dziaktności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawca1m' Wraz ze wskazanien kodu/ów tKD
)pu odpowiadajqcego/ych tej działałności. Jesli
organizacja prowadzi wĘcej niż 3 rodzaje działalności
gospadarczei wg klasyfikacji PKD, nateży podać informacię
na temat trzech główny1ł1 rodzajÓw dztałatnoścł (podanie
maksymalnie 3 kodów)' zaczynajqc od głównego
przed m iotu dzi ałalnośc i)

Nie dotyczy

Kod PKD: Nie dotyczy

Kod PKD: Nie dotyczy

Kod PKD: Nie dotyczy

6.Zasięg terytorialny prowadzone j przez
organ izację dziatalnoŚci gospodarczej

(Należy wskazać np' "gmina", "powiat'', ,,województwo";
',caĘ kraj", -zagranica,,)

Nie dotyczy

: ll
ł/r-{ii'
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1. lnformacja o przychodach organizacji

1' Łączna kwota przychodów organizacji ogdem (zgodnie z rachunkiem wyników l zyskÓw.ł
strat)

250 515,10 zł

2. lnformacja o żródłach przychodów organizacji

1 . P rzychody. z działałn ości: n ieodptatne.} pożytk u p u b l iczn e go 0,00 zf

2. Przychody z działalnoŚci odpłatnej poŻytku publicznege
0, 00 zł

3' Przychody z dziata|ności gospodar€zej
0.00 zł

4. Przychody z dziata|noŚci finansowej
0,00 zł

5. Przychody z 1?o podatku dochodowego od osÓb fizycznych
10 L52,22 zł

6, Ze Źr odęł pub|icznych ogótem :

188 493,00 zt

a} ze środków europejskich.w.rozumieniu przepisów o f inansach publicznych
0,00 zł

W
łrrm

b) ze Środków budŻetu państwa
0,00 zt

c) ze ŚrodkÓw budżetu jednostek samorządu terytoria|nego 188 493,00 zł

d} z dotacji z funduszy cełowych 0,00 zł

7, Ze żrodelt prywatnych ogotem:
L6 623,55 zł

a} ze składek czton kowskich 1 000,00 zł

b} z darowizn od osób fizycznych
8 445,00 zt

c) z darowizn od osób prawnych
7 178,55 zl

W
d} z ofiarnoścł pub|icznej (zbiÓrek pub|fcznych, kwest)

0,00 zł
t!/m'

e) ze spadków, zapisów
0,00 zt

f) z wp.tywÓw z majątku (w szczegÓ|ności sprzedai |ub wynajem sktadnikÓw
majątkoryyęĘ) . . .

0,00 zł

g} z nawiązek s4dowych
0,00 zt

h) ze świadczeń pienięznych
0.00 zt

B' Z innych ŹrÓdet
35 200,33 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego Iub dziata|ności gospodarczej organizacji pożytku
publ icznego w okresie sprawozdawczym

1 .Wyn ik dziatalności odptatnej poŻytku publicznego 0,00 zł

2' \'Vyni}< działa|ności gospodarczej 0,00 zł

w tym: WysokoŚĆ środków przeznaczona na dziatalnośĆ statutową 0,00 zl

3' |nformacje o sposobie wydatkowania środków pochodzącychzla/a podatku dochodowego od osób
tizycznych -,, 

ii ,
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1.WysokoŚc kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osÓb fizycznych niewydalkowanej
w poprzednich okresach sprawozdaw czych

0,00 zł

2'Wysokośc kwoty pochodzqcej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogołem L0 L52,22 zł

3'Działania, na które wydatkowano Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczego|nościokreŚ|one w pkt l|'1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1
I

Prowadzenie zajęc w K|ubie Młodziezowym - bi|ety na wyjŚcia i wycieczki
3 583'46 zł

2 Prowadzenie zajęcw K|ubie Młodziezowym - praca pedagogów, instruktorów i koordynatorów 2 652'48 zł

Prowadzenie zajęc w K|ubie Mtodziezowym - opłaty za|oka| K|ubu Mtodziezowego 1 474'24 zł

A
Prowadzenie zaieĆ w K|ubie Młodzieżowvm - materiały do zajęĆ

1432'77 zł

5
Prowadzenie zajęcw K|ubie Mtodzieiowym - kosfy rozmoW te|efonicznych i lnternetu 331'23 zł

6 Prowadzenie zajęc w K|ubie Mtodzieżowym . druk materiałów do zajęc 315'00 zł

7
Prowadzenie zajęc w K|ubie MłodzieŻowym - wyzywienie 299'04 zł

I Prowadzenie zajęc w Klubie MłodzieŻowym - poIisy ubezpteczeniowe dla pedagogÓw 72'00 zł

4. Ce|e szczegotowe, W rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób tizycznych, na które organizacja poŻytku pub|icznego wydatkowata
najwięcej Środków pochodzących z 1"lo podatku dochodowego w okresie sprawozdawczp wraz z kwotą

I Nie dotyczy 0,00 zl

2 0,00 zł

0,00 zl

+ 0,00 zł

4.Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogołem:

W tym:
wysokośc
kosztów

ftnansowana z
1% podatku

dochodowego
od osób

fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogolem: 256 285,75 zl 70 752,22 zł

a)kosĄ z tytutu prowadzenia nieodp.tatnej dziata|noŚci poiytku
prrpllgl!9go 247 229 ,22 zl 70 752,22 zł

b) koszty z iytułu prowadzenia odpłatnej dziatalnoŚci pozytku pub|icznego 0,00 zł 0,o0 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działatności gospodarczei 0,00 zł

tym:
d)koszty administracyjne, W tym: zuŻvcie materiatów ienergii, usługi
obce, podatki i optaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia. amortvzacia

8 008,62 zl 0,00 zł

e) kosĄ kam pan ii inf orm acyjnej l ub reklam ow ei związanei z
oozvskiwaniem 1"/o podatku dochodowego od osÓb {izycznych

0,00 zł 0,00 zł

f)pozostałe koszty ogótem: 7 047,37 zł 0,00 zł
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,l. organizacja korzystata z następujqcych
zwolnień

{- z podatku dochodowego od osób prawnych

d* z podatku od nieruchomości

Y z podatku od ezynności cyt,łifnaprav'łnyth

f" z op,łaty skarbowej

{ z opłat sqdowych

f z innych zwolnień -> jakich?

2. arganizacja korzystata z prawa do nieodpiatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonei
działa|noŚci poŻytku pub|icznego, zgodnie z art' 23a ust. 1 ustawy z
dnia 2ggrudnia 1992 r. o radiofonii itelewizji (Dz. U. 22011 r. Nr 43.
poz.226)

iltak.

t'nie

3. organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczegó|nych
zasadach prawa własnoŚci |ub prawa uiytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytoria|nego, lub zawarła umowy uzytkowania, najmu, dzierfav,ły
|ub uŹyczenia i przystuguje jej w odniesieniu do tych nieruchomoŚci
następujące prawo:

i* własność

f użytkowanie wieczyste

Finajem

fl* uzytkowanie

f uzyczenie

f dzierzawa

f nie korzystała

?,

1' Pracownicy oraz osoby świadczące usfugi na podstawie umowy cywi|noprawnei

.1. Liczba osÓb zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi nateży uwzgĘdnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub cąść etatu) w okresie sprawozdawcz1m. nawet jeśli obecnie nie sq
iuż zatrudnione W organiacii}

0 osób

2' Przeciętna Iiczba zatrudnionych w organizacjina podstawie stosunku pracyw przeliczeniu na
petne etaty

(Aby okreś|b przecĘtne zatrudnięnie należy zsumować Wsrystkie osoby zatrudnione na padstawie stosur1ku pracy W
poszczegótnych miesĄcach w okresie sprawozdawcrym (wraz z damkami odpowiadaj4cymi cąści etatu, np' 0,5 W

pr4padku osoby zatrudnionej na pCIł etau, dodać do siebie sumy zatrudnionyeh z 12 rr'łięsięcy i padzie|ć przez 12'
Wynik wpisać z doktadnościq do 1 miejsca po przecinku)

0 etatów

3. Liczba osob świadczących ustugi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

25 osób

2. Cztonkowie (nie dotyczy fundacii)

1' organizacja ma cztonków

#.trt
ł.,niaL) t 'tv

2. Liczba członków organizacji Wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

16 osób tizycznych

0 osób prawnych

',łł'.- Łil

. ,ti:,1i
t' :' !



3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja pozyskała 0 członków

organizacja straciła 0 cztonkÓw

3. llYolontariat w okresie sprawozdawczyft

1, organizacia korzystała ze Świadczeń v,tykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pubticznego i o wolontariacie,
iónnttarit"szami śq osoby wykonujqce nieodpŁatnie i dooiowóInie pracę ni rzecz organizacii,
niezależnie od tego, cry sq to osoby niezwĄzane z organizacjq, członkowie, pracownicy, asoby
świadcace usfuoi na podstawie umowv cwilnoprawnei czv przedstawiciele władz organizaeji)

Wtrt
fl nie

2' Liczba wołontariuszy wykor,Iuiących śWiadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszv nłz
30 dni
(Każdy Wolontariusz powinien być liczony tylko raz' niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawcrym i czasu pracy)

0 osób

a) członkowie organizacji 0 osób

b) pracownicy organizacji 0 osób

w.
tym:

c) osoby Świadczqce ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
0 osób

d)człcn kowie organ u zar ządzającego 0 osób

e) inne osoby 0 osób

3. Liczba wo|ontariuszy wykonujących śWiadczenie na ruecz organizacji przez okres dfuzszv niz
30 dni

(Każdy Wo|ontariusz powinien bfi, łiezony tylko taz, niezależnie od liczby Świadczeń wykonanyeh na rzecz organizacii w
o k re si e s p raw o zd aw c zv m )

4 osoby

a) cżonkowie organizacji 1 osoba

b) pracownicy organizacji 0 osÓb

W

tym: c) osoby sw|adczące usfugt na poostaw|e umowy c}rw|lnoprawnej 0 osób

d) członkowie organu zarządĄącego 1 osoba

e) inne osoby 3 osoby
; ą]:;:;; :. i ::::::::;s;;.ą+;; ;: ; : iŃEl - 6ai

b.-ir:H:.'J ll^ l .,lirretl1t1.a':":Til .:t1+'!;-i; .; . .
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1.Ęczna kwota wynagrodzeń (brutto} wyptaconych grzez organizację w okresie
sprawozdawczym

187 264.82 zł

a) z tytutu umów o pracę 0,00 zł

w yn ag rodzeni e zasadnicze 0,00 zł

W

tym: nagrody 0,00 zl

premie 0,00 zł

inne Świadczenia (np. sfuzbowy te|efon, samochód) 0,00 zl

b) z tytułu umów cywiInoprawnych 187 264.82 zt

2, Łączna kwota Wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym Usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, W związku z prowadzoną
dziata|noŚcią poiytku publicznego 187 264.82 zl

L0



a) w związku z prowadzoną działalnoŚcią odptatną pozytku pubIicznego
W

0,00 zl

tym: 
b) w związku z prowadzoną dziata|noŚcią nieodpłatną pożytku pubIicznego 187 264.82 zł

3' Łączna kwota wynagrodzeń wyptaconych przez organizację pracowntkom oraz osobom
Świadczącym ustugi na podstawie umowy cywiInoprawnej w związku z prowadzoną dziatalnością
gospodarczą organ izacj i 0,00 zł

4. WysokośĆ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cżonkom organu
zarządzającego organizacji, Wlfczając wynagrodzenie zasadntcze, nagrody' premie i inne
Świadczenia oraz umoWV cvwilnoprawne

1,677,84 zl

5' Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego cfonkom innych
organów organizacji, w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowv cvwilnoprawne

0,00 zł

6. WysokośĆ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto} wypłaconego pracownikom
organizacji, w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premle i inne świadczenia, oraz
osobom świadczacvm usłuoi na podstawie umowv cvwi|noprawnei

477,58 zł

7' WysokoŚc najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto} wyptaconego członkom organu
zarządzającego' wliczając Wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Świadczenia oraz
umowv cwilnoprawne

f75o,00 zł

8. WysokoŚc najwpszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wyptaconego cfonkom innych
organÓw organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Świadczenia
oraz umowv cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokośc naiwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto} wyp,taconego pracownikom
organizacji. w|iczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Świadczenia, oraz
osobom świadczacvm usłuoi na podstawie umoWV cvwiInoprawnei

22oo,o0 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Mażna podzielć sĘ z opiniq publiczną dodatkawymi
uwagafii dotyeącyrni poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy Wpisac te uwagi W

orzuaotowane pole)

Vłł.|nformacja o irdzielonych praglorganizację pożytku pub|icżńego pożVczkach nlenłę*'nych w okresie

1' organizacja udziela,ta poŻyczek pienięznych
il roł

ffi-nle

2. WysokoŚc udzie|onych pozyczek pienięŹnych 0' 00 zł

3' Statu1owa podstawa przy znania pofycze k p i en ięznych

V|ll.łrrformacja o dziatałności z|econei organizacji pożytku pubłieznego przeie administracię pub|iczną w

1. organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
sam orządu terytoriaInego

ffi]roł

C nie

2. }nformac'ia na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich rea|izację

Lp Nazwa zadania Kwota

t.

Prowadzenie Klubu Mtodziezowego - Mierz Wysoko . Zadanie powierzone (dwie transze po
39 410zł ). okres od 01'01.2011 do 31,12'2011 r' W ramach zadania prowadzony byt K|ub
M.todziezowy do którego uczęszcza regu|arnie 25 dzieci' 5 dni w tygodniu po 4 godziny
dziennie. W klubie odbvwaia sie zaiecia rozwiiaiace zainteresowania oraz pomoc w lekcjach

78 820,00 zł

2.

Mierzmy razem jeszcze wyżej - CKS M.st. Warszawa _24,03'2011 _ 15.12'2011 o(całośc
21 990z|). W ramach projektu zorganizowano dwa cyk|e stazowe w czasie których zarówno
wie|o|etni jak i nowi wo|ontariusze K|ubu mie|i okazję podnosic swoje kompetencje z zakresu
oracv z dziecmi.

17 500'00 zł

Ll' ,,r,I rl
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3. ,,Escendo ,'znaczy,,wspinam się'' - Wydziat Sportu. Dzielnica Praga Potnoc M.st' Warszawa -
10.05.201 1 - 31 ' 10.201 ] . W ramach proiektu odbvła sie seria wviŚc na Ścianke wspinaczkowa' 2 000,00 zt

A
Matykrokwwielkiświat-BiuroEdukacjiM.st.Warszawa-10.05.2011-31.12.20'11'W
ramach działania Zostata zrekrutowana grupa dzieci w wieku przedszkolnym' Przez cały okres
trwania proiektu qrupa miała spotkania dwa razv w tvoodniu.

10 000,00 zł

Mam wybór - wydziat Spraw Spotecznych i Zdrowia _ 01,07 '2011- 31,12,201.1 . Do dzieci
zagrozonych uzaIeznieniami został skierowany program z zakresu zagospodarowania czasu
wo|nego. odby,ly się zajęcia z jazdy konne'|, wyjŚcia w rozmaite miejsca w Warszawie , zajęcia z
sadzen ia oqródkÓw oraz spotkania socioterapeutvczne'

54 000'00 zł

6.

Tei moiesz zostac naukowcem - Biuro Edukacji M.st. Warszawa - 23.08.201 1 -31 .12.2011 . W
drugiej potowie roku projekt zachęcił młodych do dziatań z zakresu nauk Ścis-lych. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach chemicznych, tizycznych, zoo|ogicznych i eko|ogicznych. oprócz
teqo odwiedziV Zoo' kino' oraz wzidy udział w zaięciach z repofi'aŻv oraz tworzenia fi|mu'

26 173,00 zl

3' W okresie sprawozdawczyrn organizaĄarea|izowała zadania z|econe
przez organy adm inistracji rządowej

t tok

{nie

4" |nformacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich rea|izację

Lp Nazwa zadania Kwota

Nie dotyczy

tX.| nf ormacja dotycząca rea lizowanych prcez orga n izacię pożytku
oKresle Sprawozoawczym ' ., :

1. W okresie sprawozdawcz}łn organizacja realizowata zamóWienia pub|iczne
{ ta*

ffinie

2' lnforrnacja na temat realizowanych zamówień ł kwot otrzymanych na ich reałizację

Lp Nazwa zamÓWienia Kwota

1 Nie dotyczy 0,00 zl

ć 0,00 zl

3 0,00 zł

4 0,00 zl

0,00 zł

1. Wykaz^ęołek,.w których organizacja posiada co najmniej 20o/o .udziałow Iub akcii w kapila|e zakładowym |ub co
najmniej20% ogó|nej ficzby gtosóW W organie stanowiącym spotki

Lp Nazwa spótki Siedziba społki
% udziatÓw
lub akcjiw
kapitale

o/o udziału w ogó|nej
liczbie głosóW

1 Nie dotyczy o//o %

z o//o o//o

ó /o %

1.2

fi,',



ż Ń it<az f un dacj i, których organ izac1a jest f u ndatorem

1

2

Ó

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

Lp Przedmiot kontroli organ kontrołujqcy
Data zakończenia

kontroli

I

Realizacja merytoryczn a zadania publicznego
powierzonego,,Prowadzenie Klubu
Młodzieżoweoo - Mierz Wvsoko''.

Urząd Dzie|nicy Praga Połnoc Miasta st.
Warszawy, Wydziat Spraw Społecznych

iZdrowia
19.12.2011

2

Ó

A

4. organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U' z2009 r' Nr 152, poz.
1223, z pózn. zm.) |ub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji poiytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.2852)

fr tax

tńie

5. Dodatkowe informacje

{Należy wpisać w paniższe po|e inne inforrrlacie, którymi organizacja: chciałaby podziełić sĘ z apinĘpubIieaą)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
,i 

iĄ..j."i

Podpis Data wypetnienia
sprawozoanra

'' '' I ti-

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

4.' - .1';,":Ć.l I
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