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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 2021-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica PIECEWSKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-288 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 505085888

Nr faksu E-mail biuro@promyknadziei.pl Strona www www.promyknadziei.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-03

2018-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19211881800000 6. Numer KRS 0000024817

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

Edyta Klik-Dąbrowska Prezes TAK

Beata Kubiak Skarbnik TAK

Michał Pisarewicz Sekretarz 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

Małgorzata Witkowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Szeniman-Łysak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Fic Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "PROMYK NADZIEI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe :
1.      udzielało fachowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
wymagającym wsparcia,
2.  wspierało rodziny poprzez pomoc w wychowaniu i uzupełnianiu 
niedoborów materialnych,
3.  prowadziło działalność opiekuńczą i wychowawczą,
4.  prowadziło działalność profilaktyczno - terapeutyczną,
5.  prowadziło działalność konsultacyjną i interwencyjną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania nieodpłatne:

a) działania z zakresu zdrowia publicznego,
b) realizację programów edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych,
c) terapię indywidualną i grupową, 
d) wychowanie poprzez kulturę i sztukę,
e) konsultacje i szkolenia,
f) działania interwencyjne,
g) uzupełnianie niedoborów materialnych (w tym dożywianie), objętych 
opieką osób.
h) zajęcia reedukacyjne,
i) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego,
j) współpracę z instytucjami, 
k) pozyskiwanie wolontariuszy do działań własnych Stowarzyszenia, 
l) pozyskiwanie sponsorów,
m) organizowanie imprez, festynów, eventów, itp.
n) współpracę z samorządem lokalnym, a w szczególności pozyskiwanie 
środków finansowych z dotacji i grantów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działania odpłatne:

a) realizację programów edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych,
b) terapię indywidualną i grupową 
c) wychowanie poprzez kulturę i sztukę,
d) konsultacje i szkolenia
e) działania interwencyjne,
f) zajęcia reedukacyjne,
g) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego,
h) organizowanie imprez, festynów, eventów, itp.
i) działania z zakresu zdrowia publicznego
j) działania opiekuńczo – wychowawcze

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Realizacja celów odbywała się poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-
specjalistycznej oraz realizację projektów profilaktycznych  we  współpracy 
z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi i innymi 
instytucjami. 
Głównie poprzez :
• Organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych, które odbywały się od 
poniedziałku do piątku, przez minimum cztery godziny, w czasie 
dostosowanym do potrzeb podopiecznych, w czasie izolacji społecznej 
poprzez działania zdalne.
• Prowadzenie zajęć profilaktycznych i specjalistycznych o charakterze 
socjoterapeutycznym i psycho-edukacyjnym (profilaktyka selektywna i 
wskazująca), zajęcia były prowadzone metodą procesu i zawierały 
elementy programu ART  oraz programu rekomendowanego Spójrz 
inaczej- zajęcia odbywały się regularnie.
• Promyk dla rodziny II, realizacja zajęć metodą Weroniki Sherborne. 
Projekt rozwijający relację między rodzicem a dzieckiem. 
• Organizację czasu wolnego.
• Organizację zajęć rozwijających zainteresowania: zajęcia artystyczne, 
zajęcia sportowe, zajęcia krajoznawcze, edukacja historyczna i 
obywatelska.
• Pomoc w nauce i monitorowanie obowiązku szkolnego podopiecznych.
• Organizację wypoczynku letniego i zimowego.
• Dożywianie. 
• Zintegrowane i interdyscyplinarne działania przedstawicieli instytucji 
pomocowych, socjalnych, szkolnych. Współpraca podjęta w celu poprawy 
sytuacji dziecka i rodziny.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania Stowarzyszenia były zgodne z Gdańskim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-
2020 oraz  Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i  Gminnym Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
W 2020 roku objęliśmy opieką 82 dzieci i młodzieży, w tym 61 osób  uczestników placówki wsparcia dziennego, Świetlicy Promyk 
Nadziei.   21 osób  w ramach projektów dodatkowych ( Promyk dla rodziny II i Potęga mojego spokoju). W ramach placówki 
prowadziliśmy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia specjalistyczne, dożywianie, organizację ferii zimowych, zajęcia 
okolicznościowe, organizację wakacji, wyjścia i wycieczki.   W okresach izolacji społecznej, w związku z decyzją Wojewody 
działania stacjonarne  zostały zawieszone i  odbywały się zdalnie za pomocą platformy Facebook, Zoom, Ms Teams. 
Przygotowywaliśmy atrakcyjne i aktywizujące propozycje spędzania czasu wolnego w domu, z uwzględnieniem predyspozycji 
rozwojowych, wieku i zainteresowań naszych podopiecznych. Na początku podjęliśmy działania o charakterze 
psychoedukacyjnym ukazujące profity związane z korzystaniem z zaproponowanych aktywności. Aktywizowaliśmy odbiorców do 
podejmowania regularnych działań. Umieszczaliśmy materiały z zakresu psychoedukacji i animacji czasu wolnego z 
uwzględnieniem rytmu dobowego dzieci np.: ćwiczenia poranne, ćwiczenia rozwijające współpracę, dążenie do celu i ćwiczące 
aparat mowy; zajęcia rozwijające kreatywność, samoocenę i relacje rodzinne- wystawa prac dzieci. W pierwszej połowie 2020 
roku  ( w okresie działań zdalnych) z grupą spotykaliśmy się za pomocą aplikacji Zoom;  w tym czasie dodatkowe projekty zostały 
zawieszone. Natomiast w drugiej połowie roku spotykaliśmy się z dziećmi oraz realizowaliśmy wszystkie projekty oraz zajęcia 
profilaktyczne i specjalistyczne w formie stacjonarnej lub zdalnej. 
II. Krótki opis zrealizowanych projektów:

II.1. Świetlica Promyk Nadziei – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy
Finansowanie - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Urząd Miasta Gdańska
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy, praca ciągła. 

Świetlica „Promyk Nadziei” – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy, objęła swoją  opieką i wsparciem w wychowaniu 61 
dzieci i młodzieży z rodzin ze środowisk podwyższonego ryzyka.
Trafiające do nas dzieci kierowane były m.in. przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów 
szkolnych, poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Przeprowadziłyśmy 153 godziny zajęć specjalistycznych; w tym 83 godziny zajęć o charakterze socjoterapeutycznym,  70 godzin 
zajęć kompensacyjnych o charakterze psychoedukacyjnym i 49,5 godziny zajęć profilaktycznych.
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W 2020 roku przeprowadziłyśmy 5 spotkań rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów prawnych. 
Umiejętności wychowawcze rodziców rozwijaliśmy również w trybie ciągłym, poprzez stały kontakt m.in. aplikację Ms Teams.

Działania profilaktyczne miały charakter profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. W trakcie spotkań pracowaliśmy 
nad umiejętnościami wglądu, świadomości, asertywności, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, planowania i realizowania 
wspólnych działań. W 2020 roku dużo czasu poświęciliśmy na pracę z emocjami i różnorodnymi źródłami wsparcia – ze względu 
na narastający lęk dzieci wywołany pandemicznymi ograniczeniami.  Łącznie odbyło się 49,5 godziny zajęć.

 W ramach dożywiania  (w okresie działań zdalnych)  dwukrotnie wydawaliśmy paczki żywnościowe.   
Podczas wakacji prowadziliśmy zajęcia specjalistyczne w małych grupach  tworzonych w oparciu o wiek uczestników ( codziennie 
dwie grupy). Zajęcia łączyły ze sobą rozwój czynników chroniących ( samokontrola, samoświadomość, rozwój kompetencji 
społecznych, rozwój samodzielności, asertywna komunikacja, zabezpieczenie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, inne) oraz 
atrakcyjne, różnorodne formy spędzania czasu (prowadziliśmy tygodnie tematyczne m.in.: tydzień indiański, kosmiczny, 
superbohaterów, inne).
II.2.  Potęga mojego spokoju - profilaktyczny program edukacyjny dla młodzieży 
Finansowanie - Urząd Miasta Gdańska
Objęliśmy   15 osób w wieku 10-15 lat edukacyjnym programem profilaktycznym, opartym na treningu zastępowania agresji Art. 
Regularne spotkania dały możliwość stworzenia konstruktywnej grupy rówieśniczej oraz wypracowanie pozycji dorosłego jako 
mentora (uczestnicy często konsultowali w trakcie zajęć ważne dla nich decyzje z prowadzącymi).  Celem projektu było 
wzmocnienie i rozbudowa czynników chroniących uczestników zajęć : właściwości indywidualne – zdolności werbalne, 
koncentracja uwagi, wgląd; relacje z rodzicami – wzmocnienie więzi, wsparcie rodziców, odpowiednie porozumiewanie się z 
dzieckiem; 

II.3. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - warsztaty umiejętności wychowawczych i społecznych wg. J. Sakowskiej- program 
rekomendowany
Finansowanie - Urząd Miasta Gdańska

Warsztaty odbyły się w dwóch edycjach wiosennej i jesiennej. Łącznie wzięły w nich udział 24 osoby. 
Aktywny udział rodziców lub opiekunów w warsztatach przyczynił się do nabycia przez nich umiejętności wychowawczych i 
wykorzystania ich w rozwiązywaniu różnych problemów w relacji z innymi osobami.  W wyniku warsztatów zmniejszyła się ilość 
problemów wychowawczych w rodzinach. Rodzice nabyli pewności siebie w podejmowaniu działań i pokonywaniu trudności. 
Poszerzyli  również swoją wiedzę na temat mechanizmów uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 
II. 4.  Promyk dla rodziny  II 
Finansowanie - Pomorski Urząd Wojewódzki
 Promyk dla rodziny  II  to cykl warsztatów prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Swoim działaniem objął 12 rodziców i 13 
dzieci. Projekt umożliwił integrujące i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego rodzicom i dzieciom z gdańskich rodzin (zajęcia dla 
rodziców z dziećmi). Projekt umożliwił wspólne przeżywanie przygód i podejmowanie wyzwań podczas zajęć ruchu 
rozwijającego. Wzmocnienie rodziców w swojej roli poprzez specjalistyczne prowadzenie zajęć (obserwacje i rozmowy z 
rodzicami). Zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców poprzez fachowe wsparcie kadry prowadzącej 
(prowadzenie zajęć i konsultacje psychoedukacyjne). Umożliwienie i wsparcie pozytywnych interakcji między rodzicami a 
dziećmi z naciskiem na budowę ciepłej, akceptującej i wspierającej relacji. Poszerzenie wiedzy na temat tego jak okazywać 
dziecku bliskość, przywiązanie i wsparcie, jak rozwijać w nim poczucie siły i sprawstwa. Wzmocnienie poczucia więzi i bliskości 
podczas zajęć metodą Weroniki Sherborne. Usprawnienie komunikacji między dziećmi a rodzicami poprzez angażowanie ich we 
wspólne podejmowanie decyzji. Stworzenie czasu i przestrzeni na odreagowanie napięcia spowodowanego izolacją społeczną. 
Niwelowanie szkodliwych skutków spowodowanych izolacją społeczną – zwiększenie kontaktów rówieśniczych poprzez 
narzędzia zdalne.

Projekty odbywały się w formie stacjonarnej, natomiast  w czasie obostrzeń w formie zdalnej.

III. Współpraca z instytucjami i organizacjami.
 Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami:

1.  Współpraca z CPS nr 6, 7 i 9 (MOPR w Gdańsku). Ścisła i ciągła współpraca w  zakresie podejmowania działań na rzecz 
podopiecznych i ich rodzin.
2. Współpraca z SP nr 1, SP nr 2, SP nr 56, 
          Ścisła i ciągła współpraca z pedagogiem i psychologiem w zakresie         podejmowania działań na rzecz podopiecznych i ich 
rodzin.
3. Współpraca z Parafią pw. Bożego Ciała
            Ścisła i ciągła współpraca. Możliwość przeprowadzania zbiórek na cele statutowe Stowarzyszenia. Wsparcie bieżących 
działań. 
4.    Współpraca z Caritas Archidiecezji Gdańskiej lata 2001 -2020
Świetlice Caritas – współpraca merytoryczna.
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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)

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

118

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie  i Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym w zakresie praktyk studenckich.

6. Współpraca z Fundacją Sarigato  - zajęcia on-line dla 3 dzieci z zakresu nowych technologii „Hakersi”. 

7. Współpraca z Radą Dzielnicy Piecki –Migowo – udział 12 dzieci w projekcie Klub językowy II. Dzieci uczyły się j. angielskiego i j. 
niemieckiego.

8. W ramach współpracy z firmą Intel otrzymaliśmy darowiznę  o charakterze charytatywnym. Przedmiotem darowizny był 
sprzęt komputerowy. 

9. Współpraca z Auchan  zaowocowała  przeprowadzeniem zbiórki publicznej pod nazwą Choinka charytatywna. W markecie 
Auchan została postawiona choinka na której, na ozdobach wykonanych przez dzieci, zawisły ich życzenia. Do spełnienia marzeń 
dzieci, zaproszeni zostali przede wszystkim klienci marketu. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a nasi podopieczni 
otrzymali piękne prezenty.

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

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

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczo-specjalistycznej.                
Świetlica Promyk Nadziei – Ognisko 
Wychowawcze i Klub Młodzieżowy                           
     Działalność w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc społeczna 
i poradnictwo dla dzieci i młodzieży.  Warsztaty 
profilaktyczne. • organizację zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych, które odbywały się od 
poniedziałku do piątku, przez minimum cztery 
godziny, w czasie dostosowanym do potrzeb 
podopiecznych,
• prowadzenie zajęć profilaktycznych i 
specjalistycznych o charakterze 
socjoterapeutycznym i psycho-edukacyjnym 
(profilaktyka selektywna i wskazująca), zajęcia 
były prowadzone metodą procesu i zawierały 
elementy programu ART  oraz programu 
rekomendowanego Spójrz inaczej- zajęcia 
odbywały się regularnie. 
• zintegrowane i interdyscyplinarne działania 
przedstawicieli instytucji pomocowych, 
socjalnych, szkolnych. Współpraca podjęta w 
celu poprawy sytuacji dziecka i rodziny.
• Promyk dla rodziny II, realizacja zajęć metodą 
Weroniki Sherborne. Projekt rozwijający relację 
między rodzicem a dzieckiem.

88.99.Z 877,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczo-specjalistycznej oraz 
realizację projektów profilaktycznych i 
wypoczynkowych, głównie we  współpracy z 
administracją państwową i organizacjami 
pozarządowymi. Głównie poprzez :
• organizację czasu wolnego,
• wyjścia , 
• organizację zajęć rozwijających 
zainteresowania: zajęcia artystyczne, zajęcia 
sportowe, zajęcia krajoznawcze, edukacja 
historyczna i obywatelska,
• pomoc w nauce i monitorowanie obowiązku 
szkolnego podopiecznych,
• organizację wypoczynku letniego i zimowego,
• dożywianie (placówka oferowała przynajmniej 
jeden posiłek dziennie, dostosowany do pory 
dnia i paczki żywnościowe)
• kształtowanie  świadomości obywatelskiej.

88.91.Z 0,00 zł
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6 232,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 229 030,11 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) 259 607,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 259 607,19 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 0,02 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 178,00 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:

0,00 zł

0,00 zł

229 030,11 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 16 166,80 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 7 214,75 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 3 969,51 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 877,00 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: 252 815,45 zł 877,00 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

252 392,44 zł 877,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

423,00 zł

0,01 zł 0,00 zł

1 Generator ozonu - do dezynfekcji pomieszczeń, w których są zajęcia z dziećmi 877,00 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:

168,00 zł

2 560,00 zł

0,00 zł

5 450,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-15 8



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)

3 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)

2,80 etatów

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)

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

0,00 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. 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 159 362,54 zł

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

159 362,54 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)

4 309,63 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)  

3 583,04 zł

4 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

4 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

134 507,01 zł

133 937,62 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

569,39 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 855,53 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 159 362,54 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

6 081,01 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 Świetlica Promyk Nadziei – 
Ognisko Wychowawcze i 
Klub Młodzieżowy

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi => 3. Krajowy 
program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych => 3.2. 
Profilaktyka => 3.2.2. 
Profilaktyka selektywna

Gmina Miasta Gdańska 194 880,00 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

4 311,16 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)

2 Potęga mojego spokoju - 
profilaktyczny program 
edukacyjny dla młodzieży

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi => 2. Krajowy 
Program Przeciwdziałania 
Narkomanii => 2.3. Profilaktyka. 
=> 2.3.1. Profilaktyka 
uniwersalna
Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi => 3. Krajowy 
program profilaktyki i 
rozwiązywani

Gmina Miasta Gdańska 10 200,11 zł

3 „Szkoła dla rodziców i 
wychowawców” - warsztaty 
umiejętności 
wychowawczych i 
społecznych wg. J. 
Sakowskiej

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi => 2. Krajowy 
Program Przeciwdziałania 
Narkomanii => 2.3. Profilaktyka. 
=> 2.3.1. Profilaktyka 
uniwersalna
Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi => 3. Krajowy 
program profilaktyki i 
rozwiązywani

Gmina Miasta Gdańska 14 000,00 zł

4 Promyk dla rodziny II Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób. 

Tworzenie i prowadzenie 
placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych,

Pomorski Urząd Wojewódzki 5 000,00 zł

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Edyta Klik-Dąbrowska
Beata Kubiak
Michał Pisarewicz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 1

2021-07-15
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