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• 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 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica AL. ALEJE 
JEROZOLIMSKIE

Nr domu 113/115 Nr lokalu 7/0/1009UŻ

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-017 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 533801037

Nr faksu E-mail biuro@szczesliwejdrogi.org Strona www www.szczesliwejdrogi.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-12-02

2020-01-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36314029200000 6. Numer KRS 0000588722

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

Kamilla Gibas Prezes TAK

Andrzej Gibas Wiceprezes 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

Olga Grygier-Siddons Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Dopierała Członek Rady Fundacji TAK

Marta Jolanta Widz Członek Rady Fundacji TAK

Michał Roman Gawryś Członek Rady Fundacji TAK

Rafał Marcin Zagórzak Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania 
młodzieży, rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom 
niepełnosprawnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 
procesie usamodzielniania, a zwłaszcza budowanie poczucia własnej 
wartości, nabywanie umiejętności i kompetencji, a także rozwój społeczny 
i kulturalny.
Wspieramy młodych ludzi opuszczających placówkę opiekuńczą w 
rozpoczęciu dorosłego i odpowiedzialnego życia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pracę z młodzieżą metodą tutoringu;
2. naukę praktycznych umiejętności;
3. pracę w oparciu o różne metody mającą na celu wsparcie i rozwój 
samodzielności;
4. wsparcie procesu wchodzenia na rynek pracy;
5. programy stypendialne i szkoleniowe;
6. organizację wyjazdów edukacyjnych;
7. prowadzenie mieszkań chronionych;
8. pomoc społeczną, w tym pomoc finansową i rzeczową osobom w 
trudnej sytuacji materialnej;
9. prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i 
treningowej służącej podnoszeniu efektywności działań edukacyjnych, 
terapeutycznych i organizacyjnych;
10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży pozostającej 
bez pracy;
11. wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości 
młodych ludzi;
12. promocję i upowszechnianie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, kultury, sztuki;
13. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
14. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
15. budowanie współpracy z organami administracji rządowej i 
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą 
(konferencje, seminaria);
16. promocję i organizację wolontariatu;
17. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 
kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu 
publicznym;
18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 roku Fundacja kontynuowała i rozwijała swój flagowy projekt - Siłownię Szczęśliwej Drogi, czyli miejsce kompleksowego 
wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – domów dziecka, rodzin zastępczych i innych placówek 
wychowawczo – opiekuńczych. Projekt „Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy 
zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych’’ był realizowany we współpracy z Urzędem Miasta 
Warszawa w lokalu przy Alejach Jerozolimskich 113/115 wynajętym z zasobów Miasta Stołecznego Warszawy.  
Rocznie w ramach projektu udzielono pomocy 100 młodym osobom w wieku 14-26 lat. 

Podjęte działania: 
1. Pozyskanie podopiecznych, identyfikacja ich potrzeb. 
2. Wsparcie asystentów usamodzielnienia udzielane wychowankom będącym w procesie usamodzielniania poprzez m.in. pomoc 
w stworzeniu CV oraz znalezieniu pracy, załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych. 
3. Przeprowadzenie spotkań, zajęć lub warsztatów w ramach Akademii Umiejętności dla wychowanek i wychowanków w wieku 
14-17 lat.
4. Rekrutacja wolontariuszy wspierających całoroczną pracę na rzecz podopiecznych fundacji np. poprzez prowadzenie 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-11 2



korepetycji z matematyki lub języka obcego.
5. Mentoring/tutoring/coaching – budowanie relacji, towarzyszenie, wspieranie w rozwoju, spotkania i rozmowy telefoniczne z 
podopiecznymi.
6. Przygotowanie Indywidualnych Planów Rozwoju - analiza zasobów i kompetencji społecznych i zawodowych na podstawie 
specjalistycznych testów oraz przygotowanie indywidualnych planów rozwoju z określeniem celów długo- i krótkoterminowych. 
7. Zorganizowano 3 wyjazdy rocznie dla wychowanek i wychowanków w wieku 14-17 lat.
8. Przeprowadzono indywidualne sesje coachingowe i przygotowano indywidualne raporty dla uczestników warsztatów Poznaj 
Swoje Mocne Strony.
9. Przeprowadzono spotkania reedukacyjne "Mogę lepiej" dla wychowanek i wychowanków w wieku 14-17 lat.
10. Przeprowadzono warsztaty kulinarne dla wychowanek i wychowanków będących w procesie usamodzielniania.
11. Sfinansowano kursy zawodowe dla wychowanek i wychowanków w procesie usamodzielniania.
12. Zapewniono terapię psychologicznej dla wychowanek i wychowanków będących odbiorcami zadania.
13. Zorganizowano spotkania grupy wsparcia dla młodych rodziców.
14. Zapewniono  wsparcie rzeczowe, finansowe, pomoc w trudnych życiowych sytuacjach, tj. choroby - pomoc w umówieniu 
wizyty u lekarzy, towarzyszenie przy tych wizytach, pomoc prawna, remont mieszkania.

W 2020 roku, po kompleksowym remoncie lokalu użyczonego bezterminowo przez miasto Łódź, działalność rozpoczął łódzki 
oddział Fundacji Szczęśliwej Drogi. Dzięki nowemu oddziałowi wsparcie otrzymało kolejne 150 osób. 

W tym samym czasie w Łodzi rozpoczął się również projekt "Dobry początek" realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łodzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1. Aktywna Integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa usamodzielniających się lub 
przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi poprzez objęcie każdego uczestnika 
ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, przygotowaną na 
podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Działania realizowane w projekcie 
zapobiegają marginalizacji i wykluczeniu uczestników projektu z życia społecznego, poprzez przygotowanie ich do prawidłowego 
pełnienia ról społecznych, w tym roli pracownika i rodzica, ułatwią start w dorosłe życie, w tym przygotują ich do poszukiwania, 
podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

W 2020 roku kontynuowany był projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności. W ramach działań PROO 1A: 
1. Sfinansowano wynagrodzenie kierownika ds. operacyjnych. 
2. Sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. fundraisingu i marketingu. 
3. Sfinansowano kampanie fundraisingowe. 
4. Sfinansowano indywidualne konsultacje pedagogiczne dla młodych rodziców. 
5. Sfinansowano wynagrodzenie dla opiekunek dzieci. 
6. Sfinansowano koszt szkoleń dla kadry merytorycznej i zarządzającej. 

Dzięki umowie darowizny z Fundacji PKO Banku Polskiego:
1. Finansowano działania dla podopiecznych w Warszawie. 
2. Finansowano działania na rzecz podopiecznych w Łodzi. 
3. Finansowano korepetycje, kursy zawodowe i kursy prawa jazdy. 
4. Współfinansowano remont lokalu w Łodzi. 
5. Możliwe było pokrycie bieżących kosztów administracyjnych. 
 
Dzięki umowie darowizny z firmą Asseco zorganizowany został spływ kajakowy. Firma opłaciła korepetycje z języka angielskiego 
oraz tutoring dla podopiecznych Fundacji. 

Dzięki umowie darowizny z Fundacją mBank rozpoczęto zajęcia rewalidacyjne zatytułowane "Laboratorium matematyczne". 

Darowizna firmy LPP pozwoliła na zakup środków do dezynfekcji, dwóch komputerów, które w trakcie pandemii służyły również 
podopiecznym Fundacji, gier i sprzętów sportowych, które w okresie izolacji były przekazywane do placówek pieczy zastępczej.

Dzięki współpracy z Polskie Radio Trójka zorganizowany został  obóz dla podopiecznych Fundacji. Odbył się w terminie od 17 do 
27 sierpnia w Okunince nad Jeziorem Białym. W wyjeździe wzięło udział 40 dzieci z domów dziecka oraz 7 osób kadry, w tym 
pielęgniarka i ratownik. Młodzież, ze względu na sytuacje pandemiczną w kraju, korzystała z ośrodka, który był oddany w pełni 
do ich dyspozycji.
Nasi podopieczni realizowali program oparty na metodzie Life Plan opracowany we współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego. 
Poznali pięć kroków, które pomogą im realizować cele i marzenia, uczestniczyli w zajęciach sportowych, pokazie talentów, 
budowali łódź, codziennie pływali w jeziorze, korzystali z wielu innych aktywności przygotowanych przez kadrę Fundacji. 
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

250

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 
W 2020 roku wykonano remont i doposażenie trzech mieszkań podopiecznych.

2020 rok był trudnym czasem dla podopiecznych Fundacji z uwagi na obostrzeniami mające na celu zwalczanie pandemii 
Covid-19. Młodzież mieszkająca w domach dziecka była zmuszona do wielotygodniowego lockdownu. Mimo łagodzenia 
obowiązujących zakazów, placówki rządziły się swoimi prawami - z obawy o dobro wspólne dzieci i kadry pracującej opuszczanie 
placówek, a co za tym idzie uczestnictwo z zajęciach w Fundacji i możliwość korzystania z jej pomieszczeń do nauki, były 
niemożliwe. Wynikiem tej sytuacji były utrudnione warunki do nauki szkolnej. Fundacja użyczała młodzieży sprzęt komputerowy, 
dzięki któremu mogła ona uczestniczyć w zajęciach szkolnych. W czasie pandemii naszym podopiecznym towarzyszyły trudne 
emocje - obniżenie nastroju, strach i samotność. Pomocą służyli asystenci usamodzielnienia, którzy komunikowali się młodzieżą 
za pomocą komunikatorów internetowych czy telefonów. Niektórzy dorośli będący w procesie usamodzielnienia stracili pracę, 
przez co ich sytuacja życiowa nagle i diametralnie pogorszyła się. Fundacja organizowała  przekazywała podopiecznym żywność i 
kosmetyki.

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
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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. 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

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Nauka praktycznych umiejętności. W Fundacji 
realizowany jest szereg zajęć wzmacniających 
praktyczne kompetencje podopiecznych, m.in. 
warsztaty kulinarne, praktyczna strona 
internetu, poruszanie się w kwestiach służby 
zdrowia, edukacja ekonomiczna, gdzie młodzież 
opracowuje prosty budżet domowy. Dzięki temu 
zdobywają wiedzę nt. stałych opłat związanych z 
mieszkaniem, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć 
na poszczególne sfery życia, jak oszczędzać i 
gospodarować pieniędzmi, jak założyć konto w 
banku, poznają instytucje finansowe. Działania 
te służą lepszemu przygotowaniu młodzieży do 
samodzielnego życia po opuszczeniu placówek 
pieczy zastępczej.

85.60.Z 0,00 zł

2 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Praca w oparciu o różne metody mająca na celu 
wsparcie i rozwój samodzielności. Całoroczna 
praca z podopiecznymi oparta jest na 
różnorodnych metodach, które wzmacniają 
proces usamodzielnienia młodzieży. Asystenci, 
pedagodzy, tutorzy wykorzystują metody pracy 
indywidualnej, warsztatowej, w ramach których 
odbywają się zajęcia takie jak Akademia 
Umiejętności, Reedukacja Mogę Lepiej, Trening 
Umiejętności Społecznych i inne. W ciągu roku 
organizowane są również wyjazdy dwu-i 
trzydniowe oraz obozy terapeutyczne, które 
stanowią kontynuację  całorocznej pracy. W 
trakcie wyjazdów młodzież bierze udział w 
warsztatach Poznaj Swoje Mocne Strony, gdzie 
podopieczni poznają swoje indywidualne 
predyspozycje, typ osobowości, dominująca 
półkule co stanowi podstawę do ukierunkowania 
w rozwoju zawodowym.

85.59.B 0,00 zł

3 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Wsparcie procesu wchodzenia na rynek pracy. 
Podopieczni Fundacji otrzymują wsparcie w 
tworzeniu CV i listu motywacyjnego pod okiem 
specjalistów i dowiadują się jak przygotować się 
na rozmowę kwalifikacyjną. Asystenci 
usamodzielnienia pomagają podopiecznym w 
poszukiwaniu pracy, stażu lub praktyk. 
Korepetytorzy (wolontariusze) prowadzą zajęcia 
z języka angielskiego, polskiego oraz 
matematyki, zwiększając tym samym szanse 
młodzieży na zakończenie edukacji. Fundacja 
finansuje także udział w kursach zawodowych, 
które zwiększają kompetencje i atrakcyjność 
podopiecznych na rynku pracy.

78.30.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 876 879,86 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) 1 340 925,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 340 925,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 463 984,53 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

402 975,50 zł

0,00 zł

306 860,00 zł

167 044,36 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 61,12 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 1 179 640,60 zł 0,00 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 179 640,60 zł 0,00 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:

0,00 zł

117 429,77 zł

346 554,76 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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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

18 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

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

120 683,00 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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2.1. Organizacja posiada członków

0 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 310 866,52 zł

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

310 866,52 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)

1 176,67 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)  

0,00 zł

6 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

0 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 310 866,52 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 310 866,52 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

2 120,00 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)

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 Wzmocnienie kompetencji 
społeczno-zawodowych oraz 
wsparcie wychowanków 
pieczy zastępczej w 
określeniu i realizacji celów 
edukacyjnych i zawodowych 
w Siłowni Szczęśliwej Drogi.

Zwiększenie stopnia integracji 
społecznej oraz przyszłych szans 
na rynku pracy wychowanek i 
wychowanków pieczy 
zastępczej.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 296 860,00 zł

2 Szkoła życia pilotażowy 
program dla mieszkańców 
mieszkań chronionych w 
Łodzi

Podniesienie kompetencji 
samoobsługowych, 
praktycznych, edukacyjnych i 
zawodowych. Wzbudzenie 
przynależności i dbania o 
własne otoczenie.

Urząd Miasta Łodzi 10 000,00 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

9 600,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

3 Projekt "Dobry początek" 
realizowany w ramach 
partnerstwa z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, 
współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
2014 – 2020, Osi 
Priorytetowej IX Włączenie 
społeczne, Działania IX.1. 
Aktywna Integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Celem projektu jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa 470 
(197K, 273M) 
usamodzielniających się lub 
przygotowywanych do procesu 
usamodzielniania 
wychowanków pieczy 
zastępczej z Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi

406 073,72 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Wzmocnienie i rozwój 
Siłowni Szczęśliwej Drogi

Wspieranie działań statutowych 
organizacji sektora 
pozarządowego, wspieranie 
rozwoju instytucjonalnego 
organizacji (w tym: budowanie 
stabilnych podstaw ich dalszego 
funkcjonowania, tworzenie 
perspektywicznych planów 
działania i finansowania, 
podnoszenie standardów pracy 
i zarządzania organizacją) oraz 
wspieranie rozwoju porozumień 
organizacji, platform 
współpracy, reprezentacji 
środowisk organizacji sektora 
pozarządowego.

Narodowy Instytut Wolności 167 044,36 zł
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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)

Głównym beneficjentem projektu "Dobry początek", o którym mowa w pkt. VIII.2 jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łodzi.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Kamilla Gibas
Andrzej Gibas Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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