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• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina MORAWICA

Powiat KIELECKI

Ulica JEŻYNOWA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość BILCZA Kod pocztowy 26-026 Poczta MORAWICA Nr telefonu 669430643

Nr faksu - E-mail 
fundacja@mozeszwiecej.org.
pl

Strona www www.mozeszwiecej.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-10-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26061409000000 6. Numer KRS 0000424798

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

Marcin Agatowski Prezes TAK

Jan Duda Vice-prezes TAK

Paweł Sperczyński Skarbnik 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 Strojwąs Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Emil Rabiej Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Katarzyna Drozdowska Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa 
polskiego poprzez działalność w zakresie pomocy społecznej, 
charytatywnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowe, oświatowej i 
wychowawczej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
Polsce i poza granicami kraju oraz na rzecz rozwoju bezpiecznego, 
demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, a w szczególności:
1. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób.
2. Działalność charytatywną.
3. Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
4. Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i 
samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, 
ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówki oświatowymi, 
środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za 
granicą.
5. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości.
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11. Działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą.
12. Działalność na rzecz środowiska akademickiego. 
13.  Działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
14. Działalność w zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
15. Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
16. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji.
18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
19. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów 
terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych, readaptacyjnych, 
resocjalizacyjnych i wychowawczych.
2. Inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych.
3. Organizację czasu wolnego w szczególności podczas wakacji i ferii 
zimowych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska, rajdy, ogniska, biwaki, 
wyjazdy itp.).
4. Organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, 
społecznym i charytatywnym w szczególności konkursów, pokazów, 
koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych.
5. Działania w środowisku w szczególności przez streetworking, 
partyworking, pedagogów ulicznych.
6. Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, 
opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych, 
resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych i niepublicznych placówek służby 
zdrowia, w szczególności świetlic, klubów, poradni, punktów 
konsultacyjnych itp.
7. Stwarzanie młodym ludziom niepatologicznego oraz zdrowego 
środowiska rówieśniczego w szczególności poprzez propagowanie 
zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia.
8. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i 
organizacjami społecznymi.
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9. Współpracę międzynarodową.
10. Współpracę z kuratorami sądowymi.
11. Organizowanie konferencji, seminarów, szkoleń, warsztatów, kursów, 
sesji naukowych i odczytów.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej.
13. Pomoc merytoryczną i stypendialną dla uczniów i studentów.
14. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Fundacji w 
szczególności poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, studia, konferencje. 
15. Organizowanie praktyki studenckich i wolontariatu.
16. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-
badawczej.
17. Doradztwo, udzielanie porad, konsultacji i rozmów wspierających w 
szczególności poprzez spotkania indywidualne, grupowe, dyżury 
telefoniczne, komunikatory internetowe.
18. Integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, 
działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, 
obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.)
19. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom uzależnionym 
od alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz ich rodzin.
20. Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych.
21. Pracę indywidualną, pracę w grupie w szczególności poprzez edukację, 
prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych, grup 
samopomocowych, grup rozwojowych.
22. Udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy 
moralnej, materialnej i prawnej.
23. Uczestniczenie w działalności wychowawczej i profilaktycznej, 
prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione 
wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty.
24. Sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad 
osobami zwolnionymi z zakładów.
25. Indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych od 
readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu.
26. Delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań 
kontrolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i 
resocjalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
społecznej kontroli.
27. Powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych.
28. Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony 
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
29. Prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i 
zrównoważonego rozwoju.
30. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii 
Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju.
31. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1513

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja prowadzi trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego: Świetlicę 
Środowiskową BRACHU w Kielcach, Świetlicę Środowiskową ZIOMUŚ w Morawicy, Świetlicę 
Środowiskową BARKA w Nowinach z których wsparcia w 2015 roku skorzystało łącznie 434 osoby. 
Fundacja bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki 
oraz pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży. Zadania i projekty były realizowane na zlecane takich 
instytucji jak: Urząd Miasta Kielce, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja jest także 
realizatorem wielu projektów z obszaru wykluczenia społecznego. W swoich działaniach stawia na 
wysoką efektywność i innowację, czego przykładem jest propagowanie edukacji m.in. przez realizację 
projektu ponadnarodowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 
szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu 
Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Dodatkowo fundacja inicjuje i wspiera inicjatywy 
mające na celu wszechstronny rozwój młodzieży. Ten cel jest urzeczywistniany poprzez realizacje 
szeregu projektów edukacyjnych, wdrażanie programów rozwojowych do szkół, organizację praktyk i 
staży, a także diagnozę i rozwój kluczowych dla regionalnego rynku pracy umiejętności zawodowych. 
Fundacja objęła także wsparciem żywnościowym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 1000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania 
min. raz w miesiącu zajęcia i warsztaty aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej 
Gminy Morawica, zmierzające do wyjścia z ubóstwa. W ramach prowadzonego przez Fundację Punktu 
Konsultacyjnego Serce na Dłoni w ramach dyżurów 4 razy w miesiącu udzielano wsparcia 
psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Pozostałe inicjatywy jakie chcemy podjąć i realizować zawarte są w celach statutowych Fundacji 
Możesz Więcej.

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

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Prowadzenie Świetlicy 
Środowiskowej 
BARCHU w Kielcach, 
Świetlicy 
Środowiskowej ZIOMUŚ 
Morawicy i Świetlicy 
Środowiskowej Barka w 
Nowinach. Tygodniowo 
obejmujemy opieką 
ponad 90 
wychowanków w 
ramach szerokiej oferty 
zajęć pozalekcyjnych, w 
tym m.in. z języka 
angielskiego, 
komputerowych, 
artystycznych, 
teatralnych, 
sportowych oraz 
muzycznych. Oferujemy 
bezpłatne sekcje 
zainteresowań, pomoc 
w nauce i odrabianiu 
lekcji, zabawy 
integracyjne w świetlicy 
(ping-pong, bilard, 
playstation 3, 
cymbergaj, piłkarzyki i 
wiele innych) oraz 
wycieczki i wyjazdy 
feryjne i wakacyjne.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Prowadzenie w Kielcach 
Punktu 
Konsultacyjnego „Serce 
na dłoni” dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. Swoje 
porady proponują 
doświadczeni specjaliści 
z zakresu wsparcia 
rodzinnego, profilaktyki 
społecznej, prawnej 
oraz psychologicznej. 
To miejsce, z którego 
korzystają także rodzice 
i bliscy podopiecznych 
świetlic 
środowiskowych 
prowadzonych na co 
dzień przez Fundację. 
Konsultacje, zajęcia 
grupowe i indywidualne 
wg autorskich 
programów przy 
współpracy 
pracowników 
naukowych 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w 
Kielcach.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 690,650.04 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 690,342.34 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 279.27 zł

e) Pozostałe przychody 28.43 zł

20,990.00 zł

116,330.00 zł

206,753.73 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 41,401.87 zł

0.00 zł

20,400.38 zł

0.83 zł

21,000.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 264,334.84 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 40,839.60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 40,839.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 344,073.73 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -908.11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 691,316.68 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

691,250.45 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

66.23 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Działania wspierające działalność edukacyjną 9,438.40 zł

2 Wsparcie leczenia Miłosza Basąga 3,053.60 zł

3 Działania na rzecz seniorów 967.40 zł

4 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 27,232.90 zł

1 Wsparcie leczenia Miłosza Basąga 3,053.60 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6.0 osób

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

2.9 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała
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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)

14.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

12.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 272,681.65 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

94,042.46 zł

94,042.46 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 178,639.19 zł

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

272,681.65 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 272,681.65 zł

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

0.00 zł

10.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób

21.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

18.00 osób
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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)

454.47 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8,400.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja wyjazdowych 
form zimowego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z 
programem profilaktycznym 
(dla minimum 20 dzieci, na 
minimum 7 dni)

Cel główny: Organizacja 
wyjazdowego wypoczynku 
zimowego dla dzieci i młodzieży 
połączonego z programem 
profilaktycznym
Cele szczegółowe: 
- zwiększenie świadomości i 
wiedzy wśród dzieci i młodzieży 
na temat sposobów spędzania 
czasu wolnego od nauki 
szkolnej w sposób 
konstruktywny i bezpieczny dla 
zdrowia i życia,
- zapewnienie dzieciom i 
młodzieży wyjazdu poza 
miejsce zamieszkania w trakcie 
trwania ferii zimowych.

Urząd Miasta Kielce 4,000.00 zł

2 Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych w kieleckich 
szkołach z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii 
(dla min. 500 dzieci i 
młodzieży w cyklu min. 3 
spotkań dla jednej klasy)

Cel główny: Ograniczenie 
rozprzestrzeniania się 
narkotyków wśród 600 
osobowej grupy młodzieży 
szkolnej oraz zniechęcenie jej 
do podejmowania ryzykownych 
zachowań poprzez wyposażenie 
jej w podstawowy zakres 
wiedzy i umiejętności w 
aspekcie profilaktyki 
antynarkotykowej oraz 
akceptowanych form zachowań 
do końca listopada 2015 roku.

Urząd Miasta Kielce 10,000.00 zł

3 Realizowanie programów i 
warsztatów profilaktycznych 
w zakresie
przeciwdziałania 
uzależnieniom na terenie 
Miasta Kielce w klubach 
sportowych,
organizacjach 
młodzieżowych i ośrodkach 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży (dla min. 
20 dzieci i młodzieży)

Cel główny: Wyposażenie dzieci 
i młodzieży, 50 podopiecznych 
Świetlicy Środowiskowej 
BRACHU w Kielcach w 
podstawowy zakres wiedzy i 
umiejętności w aspekcie 
profilaktyki uzależnień oraz 
akceptowanych form zachowań 
do końca listopada 2015 roku.

Urząd Miasta Kielce 7,000.00 zł

4 Realizowanie programów i 
warsztatów profilaktycznych 
z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom dla uczniów 
kieleckich szkół (dla min. 500 
dzieci i młodzieży w cyklu 
min. 3 spotkań dla jednej 
klasy)

Cel główny: Przeciwdziałanie 
aspołecznym zachowaniom 600 
osobowej grupy dzieci i 
młodzieży, w szczególności 
używaniu alkoholu, 
narkotyków, nikotyny, 
Internetu i komputerów 
niewłaściwych relacji i 
kontaktów z innymi ludźmi, a 
także dostarczenie uczniom 
wiedzy o sposobach radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych do 
końca listopada 2015 roku.

Urząd Miasta Kielce 8,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

5 Organizacja wyjazdowych 
form letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży 
połączonego z profilaktyką 
uzależnień (dla minimum 20 
dzieci, na minimum 7 dni)

Cel główny: Organizacja 
wyjazdowego wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży 
połączonego z programem 
profilaktycznym
Cele szczegółowe: 
- zwiększenie świadomości i 
wiedzy wśród dzieci i młodzieży 
na temat sposobów spędzania 
czasu wolnego od nauki 
szkolnej w sposób 
konstruktywny i bezpieczny dla 
zdrowia i życia,
- zapewnienie dzieciom i 
młodzieży wyjazdu poza 
miejsce zamieszkania w trakcie 
trwania wakacji.

Urząd Miasta Kielce 5,000.00 zł

6 Prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży na terenie 
Miasta Kielce

Cel główny: Prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego 
Świetlicy Środowiskowej 
BRACHU na terenie Miasta 
Kielce dla 45 dzieci i młodzieży z 
terenu osiedla KSM w Kielcach 
w okresie od 01.01.2015 r. do 
31.12.2017 r.

Urząd Miasta Kielce 124,200.00 zł

7 Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z programem 
o charakterze 
profilaktycznym oraz 
kulturalno-edukacyjno-
sportowym w Morawicy - 
Świetlica Środowiskowa 
ZIOMUŚ

Cel główny: Prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego 
Świetlicy Środowiskowej 
ZIOMUŚ na terenie Morawicy 
dla 30 dzieci i młodzieży z 
terenu miejscowości Morawica 
w okresie od 15.02.2015 r. do 
20.12.2015 r.

Wójt Gminy Morawica 10,000.00 zł

8 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - Wakacyjna 
Przygoda

Cel główny: Organizacja 
wyjazdowego wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży 
połączonego z programem 
profilaktycznym

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 10,000.00 zł

9 Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
województwa 
świętokrzyskiego (kolonie, 
obozy itp.)

Cel główny: Organizacja w 
sierpniu 2015 roku 
wyjazdowego wypoczynku 
letniego dla 60 dzieci i 
młodzieży w trudnej sytuacji 
życiowej z terenu województwa 
świętokrzyskiego

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 2,000.00 zł

10 GRUPA TEATRALNA BEZ 
DRZWI

- wzbogacenie oferty 
kulturalnej województwa 
świętokrzyskiego;
- pomoc przy realizacji projektu 
”Budowa hospicjum dla dzieci 
chorych na nowotwór;
- propagowanie pozytywnych 
wartości poprzez sztukę w 
miejscowościach, które jeszcze 
zapoznały się z repertuarem 
Teatrem BEZ DRZWI;

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 1,500.00 zł
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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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

1 RZĄDOWY PROGRAM NA 
RZECZ AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ OSÓB 
STARSZYCH NA LATA 2014-
2020 - ZAWSZE MŁODZI 
dzięki EDUKACJI

Celem głównym projektu 
„ZAWSZE MŁODZI dzięki 
EDUKACJI” jest pobudzenie 
aktywności intelektualnej, 
społecznej i fizycznej grupy 60 
osób w wieku 60 +, będących 
członkami nowo powstałego 
Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” 
oraz seniorami niezrzeszonych z 
terenu Gminy Morawica 
poprzez zajęcia, warsztaty i 
wyjazdy edukacyjne.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

20,000.00 zł

2 PROGRAM FUNDUSZ 
INICJATYW OBYWATELSKICH 
- KONKURS FIO 2015 - 
MŁODZI-AKTYWNI-
TWÓRCZY

Poprzez realizację zadania 
publicznego w okresie od 
01.05.2015 r do 31.12.2015 r. 
nastąpi wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży 
podopiecznych Świetlicy 
Środowiskowej BRACHU w 
Kielcach, Świetlicy 
Środowiskowej ZIOMUŚ w 
Morawicy oraz Świetlicy 
Środowiskowej NASZE MIEJSCE 
w Bilczy, wzbogacony zostanie 
ich rozwój intelektualny oraz 
zwiększony dostęp do sektora 
usług społecznych z zakresu 
edukacji, kultury, turystyki z 
włączeniem nowoczesnych 
metod aktywizacji społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

56,330.00 zł

3 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej - BARKA 
to Nasze Miejsce

Cel główny: Wzbogacenia oferty 
zajęć programowych Świetlicy 
Środowiskowej BARKA w 
Nowinach dla 24 dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy 
Sitkówka-Nowiny w okresie od 
01.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

40,000.00 zł

4 Zadanie publiczne z zakresu 
pomocy społecznej - 
Wspólnie Możemy Więcej

Celem głównym projektu 
zgodnym ze statutami Świetlicy 
Środowiskowej ZIOMUŚ i 
Świetlicy Środowiskowej 
BRACHU jest wspomaganie 
wszechstronnego i 
harmonijnego rozwoju 
podopiecznych obu świetlic, a 
w szczególności integracja 
dziecka z rodziną do 31.12.2015 
roku.

Wojewoda Świętokrzyski 10,000.00 zł

Druk: MPiPS 14



2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Jan Duda 30.06.2016r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 15


