
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica UL. ZŁOTA Nr domu 47 Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-202 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 728661258

Nr faksu E-mail 
stowarzyszeniepodajdalej@gmail.co
m

Strona www www.stowarzyszeniepodajdalej.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-10-22

2012-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24135457600000 6. Numer KRS 0000339268

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

Marlena Prysak Członek Zarządu NIE

Magdalena Daszek Sekretarz TAK

Olga Derda Skarbnik TAK

Marcin Daszek Wiceprezes TAK

Agnieszka Grabińska Prezes 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

Ewa Migalska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Monika Magiera Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

NIE

Daniel Piątek Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM "PODAJ DALEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 
innych osób potrzebujących, stwarzanie im warunków pracy i rozwoju 
osobistego, a także prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin,
2) Kształtowanie i wspieranie postaw obywatelskich, podtrzymywanie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) Promocja działań prospołecznych, działalność wspierająca rozwój 
wspólnot, i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
4) Promowanie i organizacja wolontariatu,
5) Pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi 
oraz placówkami użyteczności publicznej i organami administracji 
publicznej,
6) Prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej, oświatowej, 
kulturalno-rozrywkowej oraz upowszechnianie słowa pisanego i 
czytanego,
7) Wspomaganie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
8) Przeciwdziałanie bezrobociu w środowisku lokalnym, w szczególności 
bezrobociu długotrwałemu, promowanie zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy,
9) Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy z organizacjami 
i instytucjami o podobnym charakterze działania, prowadzenie działań na 
rzecz integracji europejskiej,
10) Działalność dobroczynna, charytatywna i pomoc społeczna,
11) Promowanie uzdolnionych osób,
12) Działalność wydawniczo-publicystyczna związana z działalnością 
Stowarzyszenia,
13) Ochrona i promocja zdrowia,
14) Zwiększanie poziomu samodzielnego funkcjonowania podopiecznych, 
polepszenie jakości ich życia,
15) Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
16) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości,
17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
18) Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, i osób starszych, 
krajoznawstwo, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19) Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
20) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
21) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
22) Organizowanie działalności szkoleniowo-informacyjnej,
23) Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć jakie okażą 
się celowe dla realizacji statutowej działalności,
24) Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie imprez 
dobroczynnych, 
2) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze,
3) Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za 
granicą na działalność statutową Stowarzyszenia,
4) Prowadzenie bibliotek i czytelni dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych,
5) Pośrednictwo pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych,
6) Poradnictwo dla osób potrzebujących dotyczące możliwości 
pozyskiwania środków finansowych oraz rzeczowych,
7) Udzielanie wsparcia podopiecznym w samodzielnym występowaniu w 
swoich sprawach, m. in. poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną,
8) Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób 
potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych, w tym 
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej 
itp.,
9) Zachęcanie do podejmowania zadań w charakterze wolontariatu oraz 
tworzenie warunków dla działalności wolontariuszy,
10) Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
11) Świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, opiekuńczych i 
rehabilitacyjnych,
12) Prowadzenie publicznych zbiórek pieniężnych, żywnościowych oraz 
rzeczowych na realizację celów statutowych, 
13) Prowadzenie doradztwa, szkoleń edukacyjno-informacyjnych dla 
obywateli, a także dla innych instytucji i podmiotów,
14) Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, 
oraz osób starszych,
15) Prowadzenie warsztatów, pogadanek, wykładów, m.in. w zakresie 
ekologii, wolontariatu, ochrony środowiska, a także przeciwdziałania 
patologiom społecznym, 
16) Organizowanie projekcji filmowych, prezentacji multimedialnych 
dotyczących m.in. tematyki tradycji narodowej, patriotyzmu, wolności i 
praw człowieka,
17) Prowadzenie zbiórek surowców wtórnych, organizowanie akcji 
sprzątania świata,
18) Organizowanie wystaw, wernisaży, wieczorów literackich i 
artystycznych itp., mających na celu popularyzowanie kultury i sztuki,
19) Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów 
statutowych,
20) Prowadzenie działalności gospodarczej,
21) Działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
22) Szkolenia, doradztwo oraz inne aktywne formy wsparcia mające na 
celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz 
zagrożonych bezrobociem.
23) Aktywne formy poszukiwania zatrudnienia dla osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1. W roku 2019 trwała realizacja projektu "Akcja-Aktywizacja" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji 
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest prowadzenie czterech warsztatów w Centrum 
Integracji Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu: remontowo-budowlanego, aranżacji wnętrz, poligrafii, administracji. 
Poprzez uczestnictwo w warsztatach, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są objęte reintegracją społeczną i zawodową. 
Projekt zakłada uczestnictwo 82 osób przez okres 2 lat (lipiec 2018-czerwiec 2020).
2. Kontynuowano również prowadzenie Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Mirów, na zlecenie Gminy Miasta 
Częstochowy. Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem zadanie 
,,Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie Społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, 
poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT  Subregion Północny. Zadanie 
jest realizowane w okresie 01.08.2018-31.01.2021. W ramach DOSL Mirów prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, integracyjne, 
sportowe, zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, zajęcia z trenerem umiejętności psychospołecznych, zajęcia z 
majsterkowania, zajęcia z zakresu gospodarowania środkami własnymi (Szkoła Budżetu Domowego), punkt wymiany książek i 
gier planszowych. Ponadto animujemy partnerstwo lokalne dla dzielnicy Mirów.
3. W ramach pomocy osobom z niepełnosprawnością w roku 2019 opłacono sprzęt rehabilitacyjny oraz rehabilitacje dla dwóch 
podopiecznych.
4. Stowarzyszenie prowadzi ciągłą zbiórkę plastikowych nakrętek pod nazwą "NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA". Akcja ma na celu 
praktyczną edukację ekologiczną głównie wśród przedszkolaków i uczniów szkół wszystkich szczebli. Roczne podsumowanie 
akcji miało miejsce w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie zaproszono wszystkich uczestników zbiórki plastikowych nakrętek. 
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy. Dla szkół i instytucji spoza Częstochowy akcja prowadzona 
jest pod nazwą "NAKRĘTKOWE POMAGANIE" (m.in. Kłobuck, Mstów, Olsztyn, Kłomnice).
5. Po raz trzeci zorganizowano konkurs "EKO-WYNALAZCY" skierowany do uczniów szkół powyżej 6 klasy szkoły podstawowej. 
Uczestnicy tym razem mieli za zadnie przedstawić skonstruowane makiety dotyczące ekologicznych rozwiązań w szkole. Celem 
zadania była edukacja w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta 
Częstochowy.
6. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami pożytku publicznego, innymi organizacjami pozarządowymi, angażuje się 
aktywnie w Partnerstwa lokalne i branżowe, oraz przystępuje do programów w celu realizacji swoich celów statutowych. 
Ponadto Stowarzyszenie brało udział w różnego typu akcjach organizowanych przez inne NGO i samorząd, m.in. III edycja 
Targów Ekonomii Społecznej w Katowicach, "Nowy plecak na nowy rok szkolny", Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu, "Zapal się na niebiesko", "Kampania Białych Serc", Dni Działkowca, impreza charytatywna na rzecz schroniska dla 
bezdomnych zwierząt "Z psem i kotem zawsze raźniej", Rodzinny Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Dnia 
Samorządu Terytorialnego, Tydzień Kobiet.
7. W ramach "Klubu Bystrzaka", czyli w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzono zajęcia w 
czasie ferii zimowych oraz wakacji.
8. W maju 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego zmieniono nieco skład zarządu oraz 
organu nadzoru, jak również uchwalono zmianę adresu siedziby Stowarzyszenia z ul. Limanowskiego 45 na ul. Złotą 47 w 
Częstochowie.
9. W październiku 2019 r. zorganizowano obchody 10-lecia działalności Stowarzyszenia, z częścią oficjalną oraz plenerową dla 
mieszkańców miasta. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Złotej 47.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

150000

300

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie rehabilitacji oraz sprzętu 
rehabilitacyjnego dla podopiecznych 
Stowarzyszenia. Dzięki darowiznom możliwe jest 
finansowanie rehabilitacji dla podopiecznych 
Stowarzyszenia, będących osobami z 
niepełnosprawnością. Finansowaniu podlegają 
usługi rehabilitacyjne oraz sprzęt specjalistyczny 
i rehabilitacyjny. Konkursy prowadzone przez 
Stowarzyszenie są organizowane w sposób 
zapewniający udział również osób z 
niepełnosprawnością. Formuła konkursu i 
udziału w akcji umożliwia uczestnictwo osobom 
z niepełnosprawnością, a także placówkom 
oświatowym działających na uch rzecz.

94.99.Z 200,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie zadań z zakresu ekologii: 
"Nakrętkowa Częstochowa", "Nakrętkowe 
Pomaganie" (zbiórka plastikowych nakrętek w 
Częstochowie i gminach ościennych), "Eko-
Wynalazcy" (konstruowanie makiet z zakresu 
ekologicznych rozwiązań). Zadania polegają na 
edukacji w zakresie recyklingu, wdrażania 
proekologicznych postaw, praktycznej nauki, jak 
również rozpoznawania zagrożeń związanych z 
ekologią. Do szkół (prywatnych i publicznych) 
trafiają materiały edukacyjne związane z 
ekologią. Celem prowadzonych konkursów jest 
edukacja ekologiczna i wprowadzenie 
praktycznego zastosowania zasad ekologii w 
życiu każdego człowieka, zarówno w środowisku 
pracy i nauki jak i w domu prywatnym.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO 5



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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

3

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

W ramach działalności Centrum Integracji 
Społecznej prowadzone są cztery warsztaty: 
remontowo-budowlany, aranżacji wnętrz, 
poligrafii, administracji. Osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym i wykluczone 
społecznie uczą się prostych zawodów, 
korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, 
aktywnego pośrednika pracy, psychologa, 
instruktorów, pracownika socjalnego, prawnika. 
Ponadto uczestnicy za udział w warsztatach 
otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, oraz ciepły obiad raz 
dziennie. Stowarzyszenie ponadto prowadzi 
kompleksowe wsparcie dla uczestników w 
zakresie oddłużania, przeprowadzania drobnych 
remontów, niezbędnych zakupów spożywczych 
bądź medycznych, oraz w zakresie wyposażenia 
w sprzęty domowe, meble i odzież. Uczestnicy 
bezpłatnie mają także dostęp do kursów 
kwalifikacyjnych.
W ramach Dzielnicowego Ośrodka Społeczności 
Lokalnej również podejmowano zadania z 
zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. 
Prowadzono zajęcia ze Szkoły Budżetu 
Domowego, konsultacje z Trenerem 
Umiejętności Psychospołecznych, zajęcia 
podnoszące kompetencje cyfrowe, pomoc w 
sprawach urzędowych, naukę j. angielskiego, 
pośrednictwo pracy, kierowanie na staże, oraz 
inne według potrzeb.

94.99.Z 500,00 zł
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898,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 869 068,05 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 904 855,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 904 843,89 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 9,58 zł

e) pozostałe przychody 1,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 33 042,64 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach. Sprzedaż artykułów związanych z paliwem alternatywnym w ogrzewaniu 
pomieszczeń: pellet. Działalność zarejestrowana, jednak nie udało się w roku 2019 osiągnąć 
obrotu w tym zakresie. Trwały prace związane z modernizacją technologii oraz poszukiwanie 
dobrych źródeł dostawców materiałów (surowca do produkcji). Analiza prowadzonych działań 
wykazała konieczność modyfikacji technologii, oraz konieczność zmiany dostawców 
surowców do produkcji. Celem prowadzonej działalności jest zapewnienie pelletu o wysokiej 
jakości na stałym poziomie.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

492 105,26 zł

57 894,74 zł

101 549,36 zł

217 518,69 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
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2.4. Z innych źródeł 1 846,33 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7 184,44 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 102,98 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 797 730,71 zł 1 102,98 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

705 014,34 zł 1 102,98 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 081,37 zł

85 420,62 zł

214,38 zł 0,00 zł

1 Zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych (podstawowe artykuły dla osób indywidualnych 
oraz poczęstunki dla grup)

968,75 zł

2 Zakup materiałów do prowadzenia dodatkowych indywidualnych zajęć z podopiecznymi 134,23 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

620,00 zł

32 422,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 199 829,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

7 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

6,50 etatów

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. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

20 354,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 250 323,97 zł

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

250 323,97 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 388,56 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 486,25 zł

13 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

237 203,97 zł

237 203,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 120,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 250 323,97 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3 572,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wszystkie funkcje zarządcze oraz nadzorcze są 
nieodpłatne. Wynagrodzenie wypłacone członkom organu 
zarządzającego dotyczy wypełniania obowiązków jedynie w 
zakresie merytorycznym (zatrudnienie na stanowisku 
instruktora lub trenera).

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)

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)

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

1 EKO-WYNALAZCY edycja 3
CRU/2367/OŚR/320

edukacja ekologiczna Gmina Miasto Częstochowa 3 500,00 zł

2 NAKRĘTKOWA 
CZĘSTOCHOWA
CRU/2366/OŚR/320

edukacja ekologiczna Gmina Miasto Częstochowa 6 000,00 zł

3 CZĘSTOCHOWA SILNA 
DZIELNICAMI, Dzielnicowy 
Ośrodek Społeczności 
Lokalnej Mirów

wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego

Gmina Miasto Częstochowa 92 049,36 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 646,00 zł

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

1 świadczenia integracyjne dla 
uczestników CIS

reintegracja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy - Fundusz 
Pracy

217 518,69 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie w roku 2019 prowadziło dwa projekty dofinansowane ze środków EFS:
1. Od 01.07.2018-nadal - realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFS pod nazwą "Akcja-Aktywizacja", 
polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej obejmującego 4 warsztaty (poligrafii, administracji, 
aranżacji wnętrz, remontowo-budowlany). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Częstochowie.
2. Od 01.08.2018 - nadal - realizacja projektu pod nazwą „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej - Mirów” – 
powierzonego przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS 
pod nazwą "Częstochowa silna dzielnicami". Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem 
,,Częstochowa silna dzielnicami'' - zadanie ,,Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych'' w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś 
priorytetowa: IX Włączenie Społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT  Subregion Północny
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