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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica TUCHOLSKA Nr domu 39/41 Nr lokalu 4

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-618 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 501701125

Nr faksu E-mail 
magda@mierzwysoko.org.pl

Strona www www.mierzwysoko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-02-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14029846500000 6. Numer KRS 0000228527

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

Magdalena Szeniawska wiceprezeska TAK

Marta Osuch wiceprezeska TAK

Julia Dmeńska wiceprezeska TAK

Magdalena Jurewicz Prezeska 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

Mariusz Orbach Przewodniczący TAK

Santiago Garcia-Dąbrowska Członek TAK

STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi tak, aby mogli oni w 
pełni wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje możliwości.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 
a. wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi poprzez m.in. rozwijanie 
poczucia pewności siebie, zadowolenia  i chęci do życia, wspieranie 
poczucia autorstwa, walkę z poczuciem bezradności, wykształcanie w 
młodych ludziach poszanowania dla wielokulturowości i równości, ekologii 
oraz pacyfizmu; przeciwdziałanie stereotypom rasistowskim i kulturowym 
oraz dyskryminacji,
b. przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i 
realizowania wymyślanych przez siebie projektów,
c. rozwój i promocja wolontariatu
d. szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli jak wspierać młodych ludzi, 
e. wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodych ludzi i ich rodzin), 
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz dysfunkcjom społecznym
f.  upowszechnianie praw człowieka 
g. prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej,
h. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
i. działania na rzecz, oświaty oraz wychowania
j. Wspieranie zdrowego rozwoju młodych ludzi w tym upowszechnianie 
sportu i ochrona zdrowia
k. Wspieranie innych organizacji w realizowaniu ich celów statutowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalnością Stowarzyszenia jest:
a. prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów,
b. współpraca z instytucjami pracującymi z młodymi ludźmi, w tym 
szczególnie ze szkołami, sądami, ośrodkami pomocy społecznej oraz 
policją,
c. organizowanie grup nieformalnych, do których należą młodzi ludzie,
d. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, propagowanie działań i projektów 
angażujących młodych ludzi
e. wspieranie  dorosłych w prowadzeniu zajęć dla młodych ludzi
f. przygotowywanie młodych ludzi do działań i projektów wolontariackich,
g. tworzenie sieci aktywnej młodzieży,
h. organizowanie wystąpień publicznych i manifestacji związanych z 
celami statutowymi oraz imprez kulturalnych plenerowych i w lokalach,
i. prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki ulicy,
j. organizowanie wypoczynku młodych ludzi,
k. prowadzenie spotkań terapeutycznych oraz działań profilaktycznych dla 
młodych ludzi i ich rodzin, prowadzenie działań z zakresu wsparcia 
dziennego, w tym prowadzenie klubów młodzieżowych i świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych,
l. prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego
m. wsparcie rzeczowe, finansowe, edukacyjne, socjalne i merytoryczne 
n. tworzenie publikacji: plakatów, folderów, broszur, wydawnictw oraz 
materiałów multimedialnych
o. prowadzenie badań społecznych,
p. prowadzenie kampanii informacyjnych,
q. prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz konferencji,
r. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży,
s. sprzedaż towarów lub usług świadczonych przez beneficjentów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W roku 2016 Stowarzyszenie Mierz Wysoko kontynuowało realizację kluczowych projektów, 
jednocześnie rozszerzając swoje działania na nowe tereny i w nowe obszary merytoryczne. Pracujemy 
w miejscach, gdzie szczególnie widać potrzebę wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Wspieramy 
dzieci i młodzież zagrożone marginalizacją, rodziców i społeczności lokalne w działaniach na własną 
rzecz. Pokazujemy, że warto tworzyć społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i globalne, jednoczyć się we 
wspólnym działaniu, nie stać z boku tylko uczestniczyć w procesie kreowania rzeczywistości.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ODBIORCY

Prowadzimy działania dla najmłodszych (dzieci w wieku 0-3 lata) razem z rodzicami. Zajęcia i spotkania 
maja na celu integrację rodziców, obniżanie poziomu stresu młodych rodziców, dostarczenie wiedzy na 
temat rozwoju małych dzieci oraz wsparcie kompetencji wychowawczych. 
Dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat prowadziliśmy działania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, 
korekcyjne i rozwojowe. Prowadzona była placówka wsparcia dziennego w formie stacjonarnej i 
podwórkowej, klub młodzieżowy, animacje podwórkowe oraz rozmaite zajęcia edukacyjne.
Stowarzyszenie prowadziło również działania skierowane do dorosłych - rodziców dzieci z placówki 
wsparcia dziennego – było to wsparcie w wychowaniu dzieci, coaching z zakresu aktywizacji zawodowej 
i społecznej. 

TEREN DZIAŁAŃ

Nasze działania prowadzone były na 3 obszarach w Warszawie – Praga Północ, Targówek Fabryczny, 
Wawer. 

Główne obszary tematyczne działania Stowarzyszenia:
1. Praca pedagogiczna i socjoterapeutyczna
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa (w tym praca psychologiczna i wsparcie indywidualne)
3. Wsparcie rodzin - praca z rodzinami i dziećmi najmłodszymi (w wieku 0-3 lata)
4. Działania edukacyjne, sportowe, zagospodarowujące czas wolny dla dzieci i młodzieży. 
5. Budowanie lokalnych systemów wsparcia, współpraca zewnętrzna
6. Działania integrujące społeczność  - pikniki, imprezy, warsztaty rodzinne
7. Szkolenie kadry, podnoszenie jakości pracy specjalistów, rozwój organizacji

1. Praca pedagogiczna i socjoterapeutyczna

W naszej pracy wykorzystujemy elementy socjoterapii, re-evaluation counseling oraz opieramy się na 
koncepcji pedagogicznej C. Rogera. W pracy z dziećmi ważna jest dla nas akceptacja, aktywne słuchanie 
i towarzyszenie dziecku w jego emocjach, słuchanie i odpowiadanie na jego potrzeby oraz akceptacja i 
empatia. W prowadzonych przez nas miejscach tworzymy atmosferę akceptacji, dajemy dzieciom 
przestrzeń do wyrażania swoich potrzeb, mówienia o swoich emocjach (zajęcia grup, spotkania 
indywidualne tzw. "Herbatki", społeczność).

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa (w tym praca psychologiczna i wsparcie indywidualne)

Jesienią rozpoczęliśmy realizację nowego dla Mierz Wysoko rodzaju działania. Projektu „LSW dobry 
start, wspólna przyszłość” – działanie realizowane jest w partnerstwie z 4 innymi organizacjami oraz 
Urzędem Miasta st. Warszawa. Działanie ma na celu aktywizację społeczną i zawodową rodzin 
zamieszkujących tereny rewitalizowane w Warszawie. W ramach projektu prowadziliśmy coaching dla 
dorosłych, nieaktywnych zawodowo osób. W okresie od września do grudnia prowadzona była 
rekrutacja do projektu oraz rozpoczęto pierwsze spotkania coachów z uczestnikami projektu. 
Stowarzyszenie współpracuje na bieżąco z innymi partnerami projektu, jak również z innymi 
instytucjami pomocowymi (np.. OPS Targówek/ OPS Praga Północ, Zespół Kuratorski, lokalne systemu 
wsparcia, asystenci rodzin).

3. Wsparcie rodzin - praca z rodzinami i dziećmi najmłodszymi (w wieku 0-3 lata)

Wawerski Klub dla Rodzin, zainicjowany w 2013 roku przez projekt „Mamy czas”, obecnie realizuje 
działanie 2-letnie dzięki dofinansowaniu z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. W 
Klubie realizowane są zajęcia, warsztaty i spotkania dla mam oraz całych rodzin. Naszym celem jest 
wspieranie rodziców w dobrym, świadomym rodzicielstwie. Zależy nam na tym, by rodziny spędzały ze 
sobą czas i poprzez wspólną zabawę budowały więzi. By osoby w podobnej sytuacji życiowej mogły 
rozmawiać o tym, co dla nich ważne i trudne. Chodzi o stworzenie grupy samopomocowej, która będzie 
się wspierać, wymieniać doświadczeniami i inspirować. Podczas zajęć rodzice mogą zdobywać nowe 
umiejętności, zrobić coś dla siebie i odpocząć od codziennych obowiązków. Jest to też okazja do 
nawiązania kontaktu z innymi młodymi rodzicami, dawania sobie wzajemnego wsparcia oraz szukania 
pomysłów i inspiracji do rozwiązywania trudności wychowawczych, jak i organizowania czasu wolnego 
dzieciom. Rodziny podczas spotkań w Klubie zdobywają nowe doświadczenia we własnych 
aktywnościach oraz zabawach wspólnych z dzieckiem. Klub dla Rodzin jest więc miejscem, gdzie rodziny 
otrzymują wszechstronne wsparcie: od oferty spędzania wolnego czasu, poprzez różnego typu 
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warsztaty rodzicielskie, aż po wsparcie w powrocie do pracy.
Wiele działań w Klubie odbywa się dzięki zaangażowaniu uczestników. Jest to miejsce tworzone dla i 
przez rodziców i opiekunów małych dzieci. 

W 2016 roku rozszerzyliśmy obszar pracy z rodzinami i dziećmi najmłodszymi poza działania 
Wawerskiego Klubu dla rodzin – działamy także na Pradze Północ oraz na Targówku Fabrycznym. 

Od stycznia, przez cały rok (z wyłączeniem wakacji) prowadzona była grupa zabawowa na Targówku 
Fabrycznym skierowana do rodzin z dziećmi w wieku 0-3 lata. W ramach grupy zabawowej w ciągu roku 
spotykało się 17 rodziców z dziećmi. Podczas wspólnie spędzanego czasu rozwijali swoją relację z 
dziećmi, brali udział w szeregu aktywności nakierowanych na rozwój dzieci (zajęcia sensoryczne, 
rozwijające motorykę małą, motorykę dużą, wspierające rozwój mowy), inspirowali do aktywnego 
spędzania czasu z dziećmi oraz integrowali między sobą.  Na grupę przychodzili rodzice polscy oraz 
grupa rodziców cudzoziemskich zamieszkujących w Ośrodku dla Cudzoziemców znajdującym się w 
pobliżu. 

Od września otwarty został Klub dla Rodzin w lokalu na Brzeskiej (w ramach projektu „Kluby Przyjazne 
Rodzinom”). Klub Przyjazny Rodzinom to miejsce, gdzie rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi w wieku do 
6 lat mogą spędzić czas w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Zajęcia prowadzą dwie 
wykwalifikowane animatorki, które organizują czas zabaw dla dzieci, jak również wspierają rodziców w 
ich roli poprzez rozmowy czy aktywne słuchanie. W Klubie staramy się też pokazywać rodzicom, jak w 
prosty i zarazem kreatywny sposób, z wykorzystaniem różnych dostępnych na wyciągnięcie ręki 
materiałów (woda, mąka, pojemniczki itp.), można spędzać czas ze swoim dzieckiem. Ponadto, w 
ramach Klubu organizujemy różne zajęcia dla dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów 
(np. zajęcia umuzykalniające), a także staramy się podnosić kompetencje rodzicielskie rodziców poprzez 
organizowanie dla nich różnych spotkań ze specjalistami (np. warsztaty z psychologiem, warsztaty 
kulinarne, spotkania z dietetykiem). Klub Przyjazny Rodzinom to także miejsce, do którego przychodzą 
nasze dawne podopieczne z Klubu Młodzieżowego, a obecne matki. Dla niektórych z nich wyjście z 
dzieckiem z domu i przyjście do Klubu jest dużym wyzwaniem, ale regularnie przychodzą na zajęcia i 
korzystają z oferowanych przez Klub form wsparcia. Ważnym elementem Klubu Przyjaznego Rodzinom 
jest również integracja - integracja rodziców z dziećmi, rodzin, a także samych Klubów. Dlatego staramy 
się organizować zajęcia mające na celu głównie integrację np. wyjścia do teatru, wspólne sesje 
fotograficzne, pikniki rodzinne Klubów, czy wspólne spotkania świąteczne. Dzięki tym działaniom 
powoli zawiązuje się Klubowa społeczność i coraz więcej osób korzysta z oferty Klubu.
Grupa rodziców bywająca na grupie zabawowej na Targówku Fabrycznym, dobrze zintegrowana w 
wyniku spotkań grupy i mająca potrzebę dalszych spotkań, szybko zaczęła uczęszczać również na 
spotkania Klubu dla Rodzin przy Brzeskiej. Wzmacnia to nasze pozytywne oddziaływanie na te rodziny, 
ich integrację oraz rozszerza ofertę zajęć, jaką Mierz Wysoko może im zaoferować. 

4. Działania edukacyjne, sportowe, zagospodarowujące czas wolny dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie już od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i całą społecznością na Brzeskiej. W tym roku, w 
ramach projektów Klub Młodzieżowy oraz Baza Akcji Zintegrowanej Animacji, prowadziliśmy zajęcia 
grupowe, z wykorzystaniem metody socjoterapii, zajęcia rozwijające pasje, zajęcia indywidualne, 
odrabianie lekcji, wyjścia i wycieczki w różne miejsca w Warszawie i okolicach (baseny, muzea, pokoje 
zagadek, parki, Stare Miasto itp. ). Kontynuowaliśmy działania także poza Klubem spotykając się z 
podopiecznymi na podwórkach. Regularnie spotykała się grupa podwórkowa oraz organizowane były 
animacje podwórkowe. 

Chcemy, aby Klub był dla dzieci także miejscem do realizowania swoich pasji i szukania nowych 
zainteresowań, dlatego w ramach zajęć otwartych, ale również spotkań grup proponowaliśmy dzieciom 
różne zajęcia nakierowane na rozwijanie pasji i aktywne spędzanie czasu np. fotografia, warsztaty 
gotowania, warsztaty kuglarskie, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe. Ważnym elementem pracy w 
Klubie jest dla nas pedagogika społeczna, dlatego w ramach Klubu Młodzieżowego organizowaliśmy 
naszym podopiecznym różne wyjścia i wycieczki po Pradze-Północ i całej Warszawie. Wychodziliśmy z 
dziećmi na lody, do restauracji, do muzeum, kawiarni. Dzięki temu, dzieci miały okazję, nie tylko lepiej 
poznać miasto, w którym mieszkają, ale również konfrontowały się z normami społecznymi 
obowiązującymi w różnych miejscach, co miało pozytywny wpływ na ich zachowanie podczas kolejnych 
takich wyjść (np. zachowanie w komunikacji miejskiej - dzieci przestały słuchać głośno muzyki, uważały 
na język, którego używają oraz ustępowały miejsca starszym osobom). 

Ważnym elementem Klubu Młodzieżowego jest również pomoc dzieciom w nauce - dlatego dwa razy w 
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tygodniu prowadziliśmy Odrabianki – przestrzeń, gdzie dzieci, wspólnie z dorosłymi, radziły sobie z 
zadaniami domowymi, nadrabiały zaległości, czy pracowały nad poprawą ocen. W odrabiankach 
dzieciom towarzyszyli wolontariusze (dzięki naszej pomocy, kilkoro dzieci podniosło swoje stopnie i 
zdało do następnej klasy).

W ramach działań w projekcie „My Targówek – fabryka nowych możliwości”, „My Sąsiedzi” oraz 
środków pozyskanych od prywatnych donatorów prowadzone były zajęcia edukacyjne i sportowe dla 
dzieci i młodzieży na terenie Targówka (Fabrycznego oraz Mieszkaniowego):
• język angielski -  od września do grudnia, w Cafe  Sasiad na Targówku Fabrycznym, raz w tygodniu 
odbywały się nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia odbywają się na terenie. gdzie 
nie ma innej oferty zajęć dodatkowych dla dzieci, a rodziny uczestników nie mogą pozwolić sobie na 
dowożenie dzieci na zajęcia odpłatne daleko od miejsca zamieszkania.
• młodzieżowa drużyna ultimate frisbee – od maja rozpoczęła swoje treningi młodzieżowa drużyna 
ultimate. Treningi szybko zaczęły cieszyć się dużą popularnością, zgromadziły grupę 12 stałych 
zawodników. Charyzmatyczny trener świetnie angażuje młodych w działania sportowe. W listopadzie 
drużyna podjęła decyzję o wzięciu udziału w Warszawskiej Lidze Ultimate – rozgrywkach między 
drużynami, gdzie większość uczestników to osoby dorosłe. Drużyna wzięła udział w meczach, została 
bardzo pozytywnie przyjęta przez pozostałych graczy frisbee. W drużynie uczestniczą osoby w wieku 13
-18 lat z terenu Targówka w Warszawie. 
• animacje podwórkowe, treningi cyrkowe – od czerwca  do grudnia prowadziliśmy animacje 
podwórkowe oraz zajęcia cyrkowe na terenie Targówka Fabrycznego. Dwójka prowadzących 
zgromadziła grupę dzieci spędzających dużo czasu na podwórkach animując ich czas wolny. 
• grupy młodzieżowe realizujące inicjatywy młodzieżowe - jesienią poprowadzone były dwie 
równoległe grupy skierowane do młodzieży, których celem była realizacja projektów młodzieżowych. 
Pierwsze miesiące spotkań nastawione były na integrację grup oraz określenie zakresu działań. Obie 
grupy przychodziły na zajęcia bardzo regularnie oraz z końcem roku wyraziły potrzebę kontynuacji 
spotkań. Spotkania prowadzone były w ramach projektu „My Sąsiedzi”.  W sumie w grupach udział 
wzięło 13 młodych osób w wieku 12-16 lat. 

5. Budowanie lokalnych systemów wsparcia, współpraca zewnętrzna

W ramach projektu „My Targówek fabryka nowych możliwości” oraz projektu „My Sasiedzi” 
prowadzone były działania z zakresu budowania lokalnego systemu wsparcia na Targówku. W ramach 
swojej regularnej pracy koordynatorka budowała i usprawniała współpracę pomiędzy instytucjami na 
Targówku Fabrycznym – spotkania indywidualne, spotkanie specjalistów na początku roku szkolnego 
2016/2017 wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 58. 

W ramach projektu „BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” we współpracy z partnerami 
prowadziliśmy działania z zakresu budowania lokalnego systemu wsparcia na Pradze Północ. Projekt 
łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak 
działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i 
inne, oraz stara się włączać w jak najszersze spektrum działań rodziny podopiecznych. Projekt ten 
zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół 
zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z 
dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. BAZA to także miejsce spotkań różnych 
partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają 
jako potencjał dla rozwoju środowiska,  budujących nową jakość komunikacji pomiędzy 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum.

W ramach rozwoju współpracy i sieci wspólnie z innymi organizacjami Mierz Wysoko zorganizowało w 
listopadzie konferencję w Urzędzie Dzielnicy Targówek, na której przedstawione zostały projekty 
społeczne na terenie dzielnicy. Spotkanie zostało bardzo docenione przez uczestników, a w jego wyniku 
zostały zorganizowane kolejne. 

Na rzecz budowania szerszej współpracy przedstawiciele Stowarzyszenia w roku 2016 regularnie 
uczestniczyli w posiedzeniach ciał dialogu społecznego w Warszawie – Komisji Dialogu społecznego ds. 
Lokalnych Systemów Wsparcia, Komisji Dialogu Społecznego ds. Rodziny. Przedstawicielka 
Stowarzyszenia prowadziła również Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego przy Urzędzie Dzielnicy 
Wawer. Uczestniczyliśmy również w posiedzeniach DKDS Praga Północ, w konsultacjach istotnych 
dokumentów – projektów rozporządzeń, uchwał, zintegrowanego programu rewitalizacji, programu 
rodzina itp. 
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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)

360Osoby fizyczne

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

Stowarzyszenie przyjmuje również w ciągu roku rozmaite grupy studyjne, warsztatowe oraz 
wolontariuszy. W roku 2016 pierwszy raz przyjęliśmy wolontariusza z programu AISEC. Przez tydzień w 
naszych działaniach brał udział wolontariusz z Bahrajnu – było to dla dzieci i kadry cenne wydarzenie. 

6. Działania integrujące społeczność  - pikniki, imprezy, warsztaty rodzinne

We wszystkich prowadzonych przez nas działaniach kładziemy duży nacisk na integrację społeczności 
lokalnej. Organizujemy wydarzenia, w przygotowania których włączają się rodzice oraz podopieczni 
Klubu. Ściśle współpracujemy również z instytucjami lokalnymi takimi jak OPS, kuratorzy, lokalne 
szkoły. Rozwijamy u naszych podopiecznych umiejętności działania na rzecz wspólnot i społeczności 
lokalnych. 

Na Brzeskiej organizowaliśmy Wigilię oraz Piknik Rodzinny. Ważnym elementem naszej pracy, były 
cotygodniowe spotkania społeczności Klubu. Społeczność to przestrzeń, w której wszyscy, zarówno 
wychowawcy, jak i dzieci, mogą podejmować ważne decyzje dotyczące tego, co dzieje się lub ma się 
zadziać w Klubie (np. dzieci decydowały, jakie jedzenie kupić do Klubu, na początku kupowały słodycze, 
ale potem same zdecydowały, że lepiej kupować inne rzeczy np. owoce). 

Na Wawrze organizowaliśmy zajęcia dla dzieci (plastyka, motoryka, gordonki, joga dla mam z dziećmi, 
dni otwarte) oraz warsztaty dla dorosłych(dietetyk, fizjoterapeuta, terapia mięśni dna miednicy, 
pieluchowanie naturalne, wczesne sygnały nieprawidłowości rozwojowych, psycholog dziecięcy, coach, 
pierwsza pomoc itp.). Prowadziliśmy imprezy dla rodzin z dziećmi takie jak: koncerty, przedstawienia, 
wspólne czytanie, kolędowanie, piknik.

Na Targówku Fabrycznym współpracowaliśmy przy organizacji dwóch pikników – w czerwcu pikniku 
rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 58 oraz we wrześniu pikniku sąsiedzkiego 
przy Cafe Sąsiad. 

7. Szkolenie kadry, podnoszenie jakości pracy specjalistów, rozwój organizacji
Aby dbać o jakość naszej pracy podczas prowadzenia działań staramy się zapewnić naszej kadrze stałe 
superwizje oraz realizujemy rozmaite działania, które zapewniają podnoszenie jakości naszych 
projektów i wspierają nasz proces uczenia się.

W projektach „My sąsiedzi” oraz „My Targówek – fabryka nowych możliwości”  prowadzimy cykliczne 
ewaluacje wewnętrzne mające na celu podsumowanie działań w projekcie, określanie celów 
operacyjnych na kolejny okres oraz podnoszenie jakości merytorycznej projektów. 

Stale dbamy również o podnoszenie jakości pracy naszej kadry. Na część organizowanych warsztatów 
zapraszamy również pracowników innych organizacji/instytucji. W 2016 odbyły się warsztaty z:
• spotkanie o pracy z rodzinami
• wprowadzenie do analizy transakcyjnej
• praca w środowisku wielokulturowym
• diagnoza socjoterapeutyczna
• warsztaty z technik cyrkowych 

W 2016 Zarząd Stowarzyszenia odbył cykl spotkań coachingowych prowadzonych przez partnera 
Stowarzyszenia – profesjonalną firmę rozwojową. W trakcie spotkań prowadzona była praca nad misją, 
wizją oraz rozwojem Stowarzyszenia. W ramach dodatkowych spotkań coachingowych opracowany 
został program rozwoju wolontariatu w Stowarzyszeniu.

Druk: MPiPS 6



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

31Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

W ramach Klubu 
Przyjaznego Rodzinom 
organizowaliśmy zajęcia 
wspierające rodziców w 
ich rodzicielstwie np. 
organizowaliśmy 
warsztaty z 
psychologiem 
dziecięcym, uczyliśmy 
rodziców, jak spędzać 
czas wolny z dzieckiem, 
prowadziliśmy 
spotkania z 
dietetykiem.
W ramach działań na 
Brzeskiej prowadzimy 
pracę środowiskową z 
rodzinami naszych 
podopiecznych. 
Reagujemy na sytuacje 
kryzysowe.
Przez cały rok 
kalendarzowy 
odbywały się regularne 
spotkania grupy 
zabawowej dla 
rodziców z dziećmi w 
wieku 0-3 lata na 
Targówku Fabrycznym. 
Podczas wspólnie 
spędzanego czasu 
rodzice i dzieci 
integrowali się, ćwiczyli 
uważność na swoje 
dzieci, rozwijali 
umiejętność zabawy z 
najmłodszymi oraz 
integrowali się 
pomiędzy sobą.

88.99.z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Prowadząc działania z 
bezpośrednimi 
odbiorcami sięgamy do 
społeczności lokalnych i 
razem z naszymi 
podopiecznymi staramy 
się zaprowadzać w 
społecznościach 
pozytywne zmiany.W 
ramach działań 
prowadzonych na 
Brzeskiej oraz na 
Wawrze organizujemy 
wydarzenia mające na 
celu integrację 
społeczności lokalnej. 
W przygotowania 
włączają się rodzice 
oraz dzieci i młodzież. 
Ściśle współpracujemy 
również z instytucjami 
lokalnymi takimi jak 
OPS, kuratorzy, lokalne 
szkoły. Rozwijamy 
umiejętności działania 
na rzecz wspólnot i 
społeczności lokalnych 
poprzez organizację 
cotygodniowych 
spotkań społeczności 
Klubu na Brzeskiej.

88.99.z

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

W ramach działań na 
Brzeskiej prowadzona 
jest placówka wsparcia 
dziennego oraz praca 
podwórkowa dla dzieci 
w wieku 6-14 lat. W 
ramach zajęć wspólnie 
z dziećmi odrabiamy 
lekcje, organizujemy im 
zajęcia rozwijające ich 
pasje i kompetencje 
społeczne oraz 
prowadzimy pracę 
środowiskową z 
rodzinami oraz 
szkołami, kuratorami 
czy OPS. W trakcie zajęć 
zapewniamy dzieciom 
dożywianie. 
Organizujemy również 
zajęcia o charakterze 
profilaktycznym. Są to 
m.in. zajęcia służące 
konstruktywnemu 
zagospodarowaniu 
czasu wolnego np. 
rozwijające pasje, 
odrabianie lekcji, 
konsultacje 
indywidualne, 
promowanie zdrowego 

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

stylu życia.
Na Targówku 
Fabrycznym oraz 
Pradze Północ – na 
obszarach kumulacji 
problemów 
społecznych, na 
terenie, który objęty 
jest działaniami 
rewitalizacyjnym z 
ramienia m. st. 
Warszawy, realizujemy 
działania z zakresu 
oświaty, wychowania 
czy wspierania rodzin 
mające na celu 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu. Nasza 
praca zakłada 
prowadzenie 
rozmaitych form 
wsparcia  - spotkań 
indywidualnych dla 
dorosłych i dzieci,, 
aktywizacji społecznej, 
zajęć podwórkowych, 
zajęć grupowych itp. w 
celu wsparcia rodzin, 
przeciwdziałania 
wykluczeniu i 
zwiększenia szans.
Odbiorcami działań na 
Wawrze są przede 
wszystkim bardzo 
młode matki i rodziny 
wielodzietne.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 507,269.51 zł

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Wawerski Klub dla 
Rodzin to miejsce 
prowadzone dla rodzin i 
z rodzinami. Oferuje on 
ofertę zajęć oraz tworzy 
przestrzeń do 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz 
integracji rodzin. 
Wszechstronnie 
wspiera rodziny 
poprzez rozwijanie 
pasji, umiejętności i 
kompetencji 
wychowawczych 
rodziców i opiekunów 
oraz poprzez 
stymulowanie rozwoju 
małych dzieci. W 
ramach działalności 
odpłatnej 
zorganizowano zajęcia 
dla dzieci i warsztaty 
dla dorosłych 
(wyżywienie, 
wynagrodzenie 
prowadzących, 
prezenty dla dzieci).

88.99.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 505,535.63 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 760.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 973.88 zł

7,532.58 zł

0.00 zł

354,048.79 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 130,119.86 zł

850.00 zł

19,185.20 zł

110,084.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,733.88 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 13,834.40 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

1 Koszty związane z prowadzeniem Klubu Młodzieżowej przy ulicy Brzeskiej – materiały do zajęć, 
bilety na wycieczki, prowadzenie zajęć i korepetycji, czynsz oraz media, organizowanie spotkań.

8,879.92 zł

2 Działania związane z projektem My Targówek, tworzeniem lokalnej sieci wsparcia na Targówku 
Fabrycznym oraz prowadzenie grupy podwórkowej

3,890.85 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13,834.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 361,581.37 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 -440.85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5.22 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 507,517.23 zł 13,834.40 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

505,976.48 zł 13,834.40 zł

765.22 zł 0.00 zł

0.00 zł

25.53 zł

0.00 zł

750.00 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

3 Prowadzenie Wawerskiego Klubu dla Rodzin: zajęcia dla rodziców i dzieci, wycieczki, koszty 
pośrednie

1,063.63 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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)

3.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20.00 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)

2.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

2.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 261,197.26 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

35,358.13 zł

35,358.13 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 225,839.13 zł

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

261,197.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 261,197.26 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)

6,027.92 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)

15,738.52 zł

16.00 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

16.00 osób

11.00 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

3.00 osób

8.00 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

10,527.77 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 Baza Akcji Zintegrowanej 
Animacji (Projekt BAZA)

Celem głównym projektu jest 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci w wieku 6- 18 lat 
zamieszkujących obszar 
skoncentrowany wokół trzech 
szkół: Szkoły Podstawowej nr 
73, Szkoły Podstawowej nr 358 i 
Gimnazjum nr 31 i Gimnazjum 
nr 32 poprzez ich aktywizację 
oraz zwiększenie efektywności 
instytucji publicznych i 
niepublicznych działających na 
rzecz dzieci i młodzieży w 
terminie od 20 lipca 2015 roku 
do 31.12.2017 roku.

Miasto st. Warszawa 96,140.00 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

9,032.05 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Kluby Przyjazne Rodzinom 1. Zwiększenie szans 
rozwojowych dzieci w wieku 0-6
 lat i ich rodziców/opiekunów 
2. Wzmocnienie kompetencji 
społecznych,  opiekuńczo-
wychowawczych, zawodowych i 
życiowych rodziców/opiekunów 
z rodzin z dziećmi 0-6 lat
3. Zmniejszenie  zagrożenia 
wykluczeniem społecznym 
dzieci 0-6 i ich rodzin

Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych

43,600.00 zł

3 Klub Młodzieżowy Mierz 
Wysoko

Objęcie dzienną opieką i 
wsparciem ok. 25dzieci i 
młodzieży mieszkających w 
okolicach ul. Brzeskiej, w 
dzielnicy Praga-Północ w 
okresie od 01 grudnia 2015 do 
30 listopada 2018 roku, poprzez 
organizację ich czasu wolnego 
(zajęcia w Klubie, praca na ulicy 
i praca podwórkowa, wyjścia, 
wycieczki)

Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga Północ

98,050.00 zł

4 My Targówek- Fabryka 
nowych możliwości

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci w wieku 6-18 lat, 
zamieszkujących obszar 
Targówka Fabrycznego, poprzez 
ich aktywizację oraz 
zwiększenie efektywności 
instytucji publicznych i 
niepublicznych działających na 
rzecz dzieci i młodzieży i ich 
rodzin.

Cele szczegółowe 
przedstawione w odniesieniu 
do:
beneficjantów bezpośrednich 
projektu – dzieci i młodzież:
podniesienie wyników w nauce 
dzieci i młodzieży w wieku 6-18 
lat, zagrożonej wykluczeniem 
społecznym – poprzez: , 
podniesienie

Biuro Pomocy i projektów 
Społecznych – m. st. Warszawy

50,750.00 zł

5 My Sąsiedzi 1. Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców Targówka w 
działaniach społeczności 
lokalnej oraz stworzenie 
możliwości realizacji własnych 
pomysłów; 2. Zwiększenie 
potencjału wspólnoty lokalnej
3. Włączenie w życie dzielnicy 
grup defaworyzowanych: osób 
60+,  osób niepełnosprawnych, 
cudzoziemców i innych osób o 
specjalnych potrzebach; 4. 
Rozszerzenie działań 
międzypokoleniowych.

Centrum Komunikacji Społecznej – 
m. st. Warszawy

22,900.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

6 Wawerski Klub dla Rodzin Cel główny: Rodziny otrzymały 
wszechstronne wsparcie dzięki 
zajęciom i spotkaniom 
rozwijającym pasje, 
umiejętności i kompetencje 
wychowawcze rodziców i 
opiekunów, dzięki zajęciom 
stymulującym rozwój małych 
dzieci oraz dzięki stworzonej w 
Klubie przestrzeni do spędzania 
wolnego czasu oraz integracji.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st Warszawy

31,800.00 zł

7 Kultura dla Malucha Stworzenie oferty kulturalnej 
dla najmłodszych dzieci w 
wieku 0-5 lat oraz całych rodzin
Zwiększenie i pogłębienie 
uczestnictwa w kulturze 
mieszkańców Wawra, przede 
wszystkim najmłodszych dzieci 
oraz ich rodzin;
Pobudzenie aktywności 
społecznej i kulturalnej 
najmłodszych dzieci i ich rodzin;
Rozwój umiejętności słuchania 
muzyki oraz potencjału 
muzycznego u dzieci 
Rozwój umiejętności 
uczestnictwa w kulturze 
mieszkańców Wawra 
Zagospodarowanie czasu 
wolnego

Dzielnica Wawer m.st Warszawy 7,200.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Kontrole były przeprowadzone przy okazji cyklicznych rozliczeń – były to kontrola dokumentów finansowych, 
przebiegły pozytywnie, raport został bez uwag pokontrolnych.

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

organizacji

Magdalena Jurewicz / 05.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 1

2 Urząd Miasta st. Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 1

2017-07-13
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