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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

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 603345949

Nr faksu E-mail 
info@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 Prezeska TAK

Julia Dmeńska członkini zarządu TAK

Marta Osuch członkini zarządu TAK

Natalia Kata-Gawlik członkini zarządu NIE

Paulina Borzęcka członkini zarządu NIE

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

Magdalena Jurewicz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Mariusz Orbach Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Santiago Garcia-Dabrowska Członek komisji 
Rewizyjnej

NIE

STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze statutem celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi 
tak, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje 
możliwości, a 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.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i 
nieodpłatną:
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 młodych ludzi ich rodzin, społeczności oraz innych 
organizacji,
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.

Druk: NIW-CRSO 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działalność odpłatną i 
nieodpłatną.
Działalnością Stowarzyszenia jet:
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 młodych ludzi ich rodzin, społeczności oraz innych 
organizacji 
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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie Mierz Wysoko w 2017 roku prowadziło szereg działań na rzecz swoich odbiorców. 
Najgłówniejsze to:
1. Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko. W 2017 r. prowadziliśmy Placówkę Wsparcia Dziennego w formie 
stacjonarnej i podórkowej. Prowadzone były działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówka 
stacjonarna otwarta była przez 5 dni w tygodniu w godz. 14:30 - 18:30 z miesięczną przerwą wakacyjną 
w lipcu, natomiast placówka podwórkowa prowadzona była przez 3 dni w tygodniu we wtorki, środy i 
czwartki (również z przerwą wakacyjną w lipcu). W ramach placówki stacjonarnej prowadziliśmy zajęcia 
grupowe, z wykorzystaniem metody socjoterapii, zajęcia rozwijające pasje, zajęcia indywidualne, 
odrabianie lekcji, wyjścia i wycieczki w różne miejsca w Warszawie i okolicach. W ramach placówki 
podwórkowej prowadziliśmy grupę podwórkową oraz animacje podwórkowe. Na zajęciach dzieci 
uczestniczyły m.in. w zajęciach sportowych na ściance wspinaczkowej, basenie, oraz w warsztatach 
gotowania, plastycznych, tanecznych, cyrkowych, rowerowych. Ponadto, przez cały rok w Klubie 
prowadzone były Odrabianki, czyli zajęcia podczas, których wolontariusze pomagali dzieciom odrabiać 
lekcje, a także nadrobić zaległości w nauce. Odbyły się również dwie dwudniowe wycieczki poza 
Warszawę (do zamku w Czersku oraz wycieczka rowerowa w okolice Otwocka). Podczas zajęć 
wychowawcy zabierali dzieci na wycieczki m.in. do parków, na basen, do restauracji, na ściankę 
wspinaczkową, do kina, do pokojów zagadek itp. Jak co roku, w ramach działania zorganizowaliśmy 
Piknik Rodzinny oraz Wigiilę dla uczestników Klubu i lokalnej społeczności. Prowadzone były również 
zajęcia indywidualne w ramach tutoringu, a także indywidualna pomoc lekcyjna w ramach korepetycji 
oraz konsultacji psychologicznych. Dodatkowo wychowawcy utrzymywali kontakt z najbliższym 
otoczeniem dzieci (rodzice, szkoła, kuratorzy, ops).  W ramach zajęć Klubu uczestnikom proponowany 
był prosty podwieczorek. W sprawozdawanym okresie odnowiliśmy oraz doposażyliśmy lokal Klubu. 

2. Kluby Przyjazne Rodzinom – spotkania Klubu odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały po trzy 
godziny i adresowane były do rodziców wraz z dziećmi do 3 roku życia. Zajęcia w Klubie prowadzone 
były przez dwie animatorki. W ramach zajęć uczestnikom proponowano zajęcia specjalistyczne i 
wysokospecjalistyczne m.in. spotkania z psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, zajęcia z pierwszej 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

428

12

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

pomocy, zajęcia muzyczne, plastyczne, sensoryczne. Itp. Część zajęć prowadzona była przez 
uczestników klubu m.in.. zajęcia z szydełkowania, warsztaty przyrodnicze lub zajęcia decoupage. W 
Klubie odbywała się również integracja uczestników – wychodzono na przedstawienia teatralne, 
koncerty dla najmłodszych, do kawiarni, czy do zoo. 

3."Wawerski Klub dla Rodzin to inicjatywa, której początki sięgają 2013 roku - projekt „Mamy czas”.  
Aktualnie realizujemy 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 przede wszystkim wspieranie rodziców w dobrym, świadomym rodzicielstwie, 
podnoszenie kompetencji rodzicielskich. 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 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. "

4. Projekt „Wilderness Therapy” ma za zadanie zbadanie i rozpowszechnienie tej metody pracy z 
młodzieżą.  Projekt ma zweryfikować, na ile przedmiotowa metoda sprawdza się w pracy z młodzieżą z 
trzech różnych grup: osób nie zagrożonych wykluczeniem społecznym, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz tych, w procesie do demoralizacji. Jednym z pierwszych działań w ramach projektu 
było szkolenie dla grupy pracowników z Polski i z Czech z metody Wilderness Therapy. Osoby które 
zostały przeszkolone to profesjonaliści z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą 
(psycholodzy, socjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy akademiccy). Szkolenie odbyło się podczas 
wielodniowej wędrówki górskiej pod opieką specjalistki i wieloletniej trenerki metody z Wilderness 
Fundation z Wielkiej  Brytanii.
Głównymi działaniami wdrażanymi podczas projektu było stworzenie odpowiednich narzędzi 
badawczych, przeprowadzenie 8 dniowych wypraw Wilderness dla młodzieży, odbycie spotkań 
badawczych z uczestnikami wypraw, stała współpraca nad rezultatami, zebranie wyników badań i 
stworzenie bazy artykułów naukowych oraz publikacji, która zostanie udostępniona na utworzonej 
stronie internetowej i dostępna w zasobach otwartych programu Erasmus +. PROJEKT WILDERNESS 
THERAPY jest realizowany dzięki m.in. środkom programu Erasmus +, Akcja 2 „Współpraca na rzecz 
innowacji i wymiany dobrych praktyk” sektora Młodzież oraz wsparciu szkoły językowej Early Stage 
(www.earlystage.pl).
Projekt realizujemy wspólnie z Uniwersytetem w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

W ramach projektu My Sąsiedzi wspierany był rozwój "wspólnot lokalnych".

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Sztandarowym działaniem 
Stowarzyszenia w 
powyższym zakresie było 
prowadzenie Klubu 
Młodziezowego przy ul. 
Brzeskiej 20. W ramach 
klubu zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 14:30-20:30 oraz 
dodatkowo w wybrane 
weekendy. Podopieczni 
klubu wraz ze swoimi 
rodzinami byli zazwyczaj w 
stałym kontakcie z 
pracującymi tam 
pedagogami. Poza 
kontaktem z rodziną, 
opiekunowie utrzymywali 
również kontakt ze 
szkołami i in. instytucjami 
(jak OPS, NGO) które 
mogły pomóc we wsparciu 
danego Odbiorcy. Do 
dyspozycji podopiecznych, 
poza zajęciami 
wspierającymi rozwój 
edukacyjny i społeczny, był 
również psycholog oraz 
tutor, którzy wspomagali 
indywidualny rozwój 
danego dziecka.
Ponadto, 
przeprowadziliśmy cykl 
spotkań i warsztatów 
integracyjnych dla rodzin 
w ramach projektu 
aktywizacyjnego LSW-
Dobry Start, Wspólna 
Przyszłość oraz 
prowadzeniliśmy grupy z 
pedagogiki ulicy dla grupy 
dzieci polskich i 
cudzoziemskich 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
i edukacyjnym na 
terenach rewitalizowanych 
(w sumie 15 uczestników 
grupy)
Odbyła się również seria 
zajęć z j. angielskiego - w 
MAL Cafe Sąsiad na 
Targówku Fabrycznym - 
zajęcia były nieodpłatne, 
dla stałej grupy 6 dzieci.
Od 2017 r. Stowarzyszenie 
stało się ambasadorem 
rozpowszechniania 
metody pracy z młodzieżą 
zagrożoną wykluczeniem 
Wilderness Therapy, 
polegającą na zabieraniu 
uczestników w dzicz na 
wielodniowe wędrówki 
górskie.

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

W 2017 r. Prowadziliśmy 
dwa Kluby dla Rodzin w 
których organizujemy 
zajęcia i warsztaty dla 
rodziców małych dzieci i 
całych rodzin. Jeden w 
dzielnicy Wawer, drugi na 
Pradze Północ. Podczas 
spotkań zachęcamy 
kobiety i mężczyzn do 
aktywnego rodzicielstwa. 
Organizujemy spotkania, 
warsztaty i zajęcia mające 
na celu uświadamianie 
równych praw kobiet i 
mężczyzn oraz zachęcające 
do troszczenia się o nie w 
swoich rodzinach. 
Odbywają się tam zajęcia 
dla dzieci takie jak: 
plastyka, motoryka, 
gordonki, plastyka 
sensoryczna, mały 
odkrywca, dni otwarte. 
Natomiast dla dorosłych: 
joga dla mam z dziećmi, 
zdrowy kręgosłup, 
wsparcie prawnika w 
powrocie do pracy, 
wczesne sygnały 
nieprawidłowości 
rozwojowych, psycholog 
dziecięcy itp. . 
Organizujemy też imprezy 
dla rodzin z dziećmi - 
wspólne czytanie, 
kolędowanie, piknik, 
wspólne wyjścia 
weekendowe oraz 
spotkania klubu 
absolwenta. Wielu 
naszych uczestników staje 
się wolontariuszami, 
którzy dbają o przebieg 
spotkań i zajęć oraz dbają 
o Klub, dzielą się swoimi 
umiejętnościami 
przeprowadząc zajęcia np. 
z szydełkowania, warsztaty 
przyrodnicze lub zajęcia 
decoupage. W Klubie 
odbywała się również 
integracja uczestników – 
wychodzono na 
przedstawienia teatralne, 
koncerty dla 
najmłodszych, do zoo. 
Ponadto, prowadziliśm 
zajęcia grupy zabawowej 
skierowanych do rodziców 
i dzieci w wieku 0-3 
których celem jest 
podniesienie umiejętności 
wychowawczych rodziców.

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

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Nasze Stowarzyszenie od 
lat działa na rzecz rozwoju 
wspólnot i społeczności 
lokalnych. Każda z naszych 
placówek oraganizuje 
systematyczne wydarzenia 
okazjonalne, takie jak 
pikniki, koncerty, 
animacje na rzecz 
integracji społeczności 
lokalnej. W roku 
sprawozdawczym 
realizowaliśmy projekt 
dedykowany temu 
działaniu - "My Sąsiedzi". 
Razem z 3 partnerami 
prowadziliśmy działania 
związane z integracją 
wspólnot lokalnych - na 
Targówku Mieszkaniowym 
oraz na Targówku 
Fabrycznym
Na Targówku 
Mieszkaniowym i 
Targówku Fabrycznym 
zorganizowaliśmy  3 cykle 
zajęć aktywizujących 
społecznie dla młodzieży 
(Młodzi aktywni 
społecznie). 
Współorganizowaliśmy 3 
pikniki sąsiedzkie, 
Prowadziliśmy warsztaty z 
decoupage dla sąsiadów w 
MAL oraz zajęcia z 
pedagogiki podwórkowej 
na Targówku Fabrycznym 
(przez okres 3 miesięcy, 15
 odbiorców). Spotkania 
grupy były okazją do 
integracji dzieci z dwóch 
środowisk - dzieci polskich 
i cudzoziemskich.  W 
małym projekcie 
"Aktywnie na Targówku 
Fabrycznym"  
prowadziliśmy działania 
łączące potencjał 
partnerów oraz 
integrujące działania 
profilaktyczne i 
animacyjne w ostatnim 
kwartale roku również na 
terenie Targówka 
Fabrycznego. W ramach 
jego działań 
współpracowało szereg 
partnerów na rzecz 
zorganizowania jesiennej 
oferty działań 
animacyjnych dla 
sąsiadów. W ramach 
projektu BAZA 
zorganizowaliśmy grę 
terenową angażując 
lokalnych 
przedsiębiorców, NGO i P

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

W ramach działalności 
odpłatnej 
organizowaliśmy 
zajęcia dla dzieci i 
całych rodzin takie jak: 
Plastyka, Motoryka 
ciała i języka, gordonki, 
Joga dla mam z dziećmi, 
Mały Odkrywca, 
Zdrowy Kręgosłup, 
Plastyka sensoryczna. 
Działania te mają na 
celu podniesienia 
umiejętności 
wychowawczych 
rodziców oraz 
zwiększenie szans 
społecznych i 
rozwojowych dzieci, a 
także integrację osób w 
podobnej sytuacji 
życiowej i z podobnymi 
trudnościami. Działania 
odbywały się głównie w 
Klubie dla Rodzin w 
dzielnicy Wawer w 
Warszawie. Ponadto, w 
ramamch działalności 
odpłatnej 
poprowadzone zostały 
animacje dla dzieci w 
trakcie konferencji 
skierowanej do 
pracowników 
organizacji 
pozarządowych. Dzięki 
animacjom wydarzenie 
było dostępne rodzicom 
z dziećmi.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

W ramach projektu 
Wilderness Therapy 
zrealizowaliśmy 2 
wyprawy rozwojowe 
dla młodzieży. Wyjazdy 
były 7 i 8 dniowe. 
Polegały na 
wielodniowej 
wędrówce górskiej, w 
trakcie której 
uczestnicy nabywali 
nowych umiejętności 
outdoorowych, ale 
przede wszystkim w 
odcięciu od cywilizacji 
mogli zadać sobie 
ważne dla siebie 
pytania o wartości, o 
swoją przyszłość i 
odnaleźć się w grupie 
rówieśniczej w 
atmosferze bliskości i 
wzajemnego szacunku i 
dzielenia się. Wyjazdy 
są częscią większego 
projektu badawczego 
nad metodą Wilderness 
Therapy, w ramach 
którego weryfikujemy 
jej wpływ na kilka 
wybranych obszarów 
życia naszych 
odbiorców.

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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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 731 337,76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 716 782,76 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 555,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

149 395,53 zł

0,00 zł

435 591,02 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 122 629,15 zł

1 500,00 zł

22 905,00 zł

98 224,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 14 555,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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 9 176,06 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 167,06 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 584 986,55 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 -13 660,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -732,44 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 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: 753 480,99 zł 9 167,06 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

730 443,42 zł 9 167,06 zł

15 287,44 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 583,97 zł

25,34 zł

140,82 zł 0,00 zł

1 Stowarzyszenie w 2017 roku uzyskało przychody z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych dla Organizacji Pożytku Publicznego w kwocie 9.167,06 zł. Kwota ta została 
wydatkowana na cele statutowe w zakresie wsparcia dla rodzin w zakresie rozwijania kompetencji 
społecznych, opiekuńczo-wychowawczych (doradztwo indywidualne).

9 176,06 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

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 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 złz innych zwolnień, jakich: 
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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.)

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)

2,3 etatów

36,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

22,00 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)

0,00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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w 
tym:

b) inne osoby 0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 389 781,84 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

61 102,13 zł

61 102,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 328 679,71 zł

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

389 781,84 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 436,53 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 382 345,31 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)

11 271,77 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)

21 210,05 zł

9,00 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  OKw 
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

6,00 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)

22,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4,00 osób

18,00 osóbb) inne osoby
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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

21 446,85 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 My Targówek - fabryka 
nowych możliwości.

1.Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci w wieku 6-18 lat; 
2.Aktywizacja  oraz zwiększenie 
efektywności instytucji 
publicznych i niepublicznych 
działających na rzecz dzieci i 
młodzieży i ich rodzin; 3. 
podniesienie wyników w nauce 
oraz frekwencji dzieci i 
młodzieży w wieku 6-18 lat, 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym; 4. niwelowanie 
negatywnych skutków barier 
językowych
integracja środowiska dzieci 
mieszkających na terenie 
„starego” Targówka 
Fabrycznego

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych - UM st. Warszawa

47 000,00 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

37 797,87 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 My Sąsiedzi 1. Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców Targówka w 
działaniach społeczności 
lokalnej oraz stworzenie 
możliwości realizacji własnych 
pomysłów;
2. Zwiększenie potencjału 
wspólnoty lokalnej poprzez 
integrację środowisk i wsparcie 
przepływu informacji;
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 - 
UM m. st. Warszawa

32 450,00 zł

3 Aktywnie na Targówku 
Fabrycznym

Głównym celem działania było 
wsparcie rodzin i dzieci 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu Targówka 
Fabrycznego oraz 
wyrównywanie ich szans na 
dobre funkcjonowanie oraz 
szans życiowych i edukacyjnych 
dzieci.
Cele szczegółowe działania:
- Rozszerzenie oferty 
skierowanej do rodzin  z 
Targówka Fabrycznego
- Objęcie opieką  pedagogów 
ulicy dzieci, które sporadycznie 
korzystają ze wsparcia PWD
- uzupełnienie i działanie w 
ramach lokalnego systemu 
wsparcia
- zagospodarowanie czasu 
wolnego i in

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych - UM st. Warszawa

9 900,00 zł

4 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

70 960,00 zł

5 Jedziemy na wycieczkę 2! Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży z ul. Brzeskiej 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, warunków do 
zrównoważonego rozwoju oraz 
ułatwionego dostępu do 
bezpłatnych form spędzania 
czasu; Zagospodarowanie czasu 
wolnego; rozwijanie 
zainteresowań; umożliwienie 
poznania nowych miejsc na 
mapie Polski.

Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga Północ

9 450,00 zł
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6 Sportowa Brzeska Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży z ul. Brzeskiej 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, warunków do 
zrównoważonego rozwoju oraz 
ułatwionego dostępu do 
bezpłatnych form spędzania 
czasu; Zagospodarowanie czasu 
wolnego; rozwijanie 
zainteresowań związanych ze 
sportem; rozwinięcie 
zainteresowań różnymi formami 
spędzania wolnego czasu.

Miasto Stołeczne Warszawa 
Dzielnica Praga Północ

5 570,00 zł

7 Doposażenie Klubu 
Młodzieżowego Mierz 
Wysoko.

Poprawienie warunków 
świadczenia działań w Klubie 
Młodzieżowym Mierz Wysoko; 
uatrakcyjnienie oferty zajęć 
programowych; wzmocnienie 
bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży w placówce;

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych

27 000,00 zł

8 BAZA Baza Akcji 
Zintegrowanej Animacji

Celem główny projektu jest 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci w wieku 6-18 lat z 
obszaru Pragi Północ poprzez 
ich aktywizację oraz zwiększenie 
efektywności instytucji 
publicznych i niepublicznych 
działających na rzecz dzieci i 
młodzieży.
Cele szczegółowe w odniesieniu 
do beneficjantów 
bezpośrednich zakładały:
a) podniesienie wyników w 
nauce dzieci w wieku 6-18 lat 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym
b) podniesienie frekwencji
c) zwiększenie kompetencji 
społecznych

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych

89 640,00 zł

9 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  3.Zmniejszenie  
zagrożenia  wykluczeniem  
społecznym  dzieci  0-6  i  ich  
rodzin

Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych

59 703,00 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

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)

10 Wawerski Klub dla Rodzin Zwiększenie szans rozwojowych 
dzieci w wieku 1-3 oraz ich 
rodziców/opiekunów poprzez 
wzmacnianie kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych, 
wsparcie edukacyjne i 
psychologiczne oraz 
kontynuowanie pracy 
Wawerskiego Klubu dla Rodzin 
jako miejsca integracji i 
przestrzeni do wspólnego 
spędzania wolnego czasu dla 
rodzin z Wawra.

Urząd Miasta st. Warszawy, Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych

59 215,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - UM st. Warszawa 2

2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania projektów unijnych 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Osuch, 10.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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