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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica ANDRZEJA Nr domu 12 A Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-061 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32-251-75-33

Nr faksu 32-251-75-33 E-mail anioly@anioly24.pl Strona www www.anioly24.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-04-26

2005-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27755397400000 6. Numer KRS 0000009221

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

Monika Bajka Prezes Zarządu TAK

Daria Mejsner Wiceprezes ds. 
merytorycznych

TAK

Maciej Rogóż Wiceprezes ds. 
administracyjnych

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

Anna Borowska Przewodnicząca Komisji TAK

Aleksander Kałuża Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Karolina Morawiec Sekretarz Komisji TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- pomoc społeczna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochrona i promocja zdrowia,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 2 i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w art. 4 ust. 1 pkt 
1—32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów prawa, poprzez:
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek 
opiekuńczo -wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, 
a także organizowanie programów leczniczych, edukacyjnych, 
profilaktycznych i innych grupowych i indywidualnych form opieki, 
pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie i wspieranie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i 
resocjalizacyjnej,
- prowadzenie obiektów i placówek sportowych oraz organizowanie sekcji 
sportowych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej, 
psychoterapeutycznej oraz innych indywidualnych i grupowych form 
pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
- organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i 
szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących 
funkcjonowania organizacji pozarządowej,
- przyznawanie wyróżnień osobom i podmiotom, które mają szczególne 
zasługi na rzecz Stowarzyszenia oraz osób wykluczonych,
- współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, 
administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi a 
także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami 
fizycznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia poprzez wspólną 
realizację działań, projektów, programów, imprez i innych,
- wspieranie organizacji pozarządowych m.in. poprzez wsparcie 
merytoryczne oraz udzielanie dotacji, darowizn, nagród w obszarach 
zgodnych z celami Stowarzyszenia,
- wspieranie osób fizycznych m.in. poprzez udzielanie stypendiów, dotacji, 
darowizn, nagród w obszarach zgodnych z celami Stowarzyszenia,
- prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu 
problematyki społecznej, wychowania, kultury, sportu, i edukacji,
- organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek 
Stowarzyszenia,
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług i czynności 
wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz osób 
pozostających na marginesie życia społecznego z wykorzystaniem 
billboardów, środków masowego przekazu i własnych publikacji.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W okresie sprawozdawczym, Stowarzyszenie realizowało cele statutowe, 
poprzez:
1. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, w 
Katowicach Załężu, składającej się z :
- świetlicy terapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
- świetlicy terapeutycznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
- świetlicy terapeutycznej dla dzieci w starszym wieku szkolnym.
2. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w Katowicach Załężu
3. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie 
socjoterapeutycznego klubu młodzieżowego w Katowicach Załężu
4. Prowadzenie Psychoprofilaktycznego Programu dla dzieci i młodzieży w 
Chorzowie Batorym
5. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w Chorzowie
6. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej z 
elementami pracy ulicznej w Sosnowcu Juliuszu
7. Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin
8. Realizację programu Akademii Rozwoju Talentów
9. Realizację programu Poznaj Świat.

Ponadto Stowarzyszenie realizowało swoje cele, poprzez:
1. Organizację wolontariatu
2. Organizację akcji charytatywnych
3. Organizację projektów społecznych
4. Organizację praktyk i staży
5. Współpracę z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, mediami
6. Współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami publicznymi

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie w 2019 roku, prowadziło działalność:
- w Katowicach Załężu
- w Chorzowie Batorym
- Sosnowcu Juliuszu.

Najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia w roku 2019:
- uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego w formie Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w katowicach
- uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Chorzowie
- uruchomienie Centrum Wpierania Rodzin
- rozpoczęcie realizacji 2-letniego projektu Lepsze Jutro, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
- rozpoczęcie realizacji 3-letniego projektu „Dodajemy sobie skrzydeł – rozwijając organizację na lepsze”, finansowanego ze 
środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
- kontynuacja amerykańskiego programu Best Year Yet - systemu zarządzania przez cele przez liderów wyższego i średniego 
szczebla
- kontynuacja działań w ramach programu Anielska Akademia Talentów
- organizacja wypoczynku letniego poprzez akcję letnią Anielskie Lato oraz organizacja obozów terapeutycznych
- remont podwórka i odnowienie placu zabaw, jako zaplecza dla świetlic terapeutycznych

Najważniejsze wydarzenia z roku 2019:
- Gala 25-lecia Domu Aniołów Stróżów
- I edycja biegu charytatywnego: Park Run - Biegnij dla Aniołów
- udział w koncercie plenerowym SCENOZSTĄPIENIE
- kolejna i za razem rekordowa akcja charytatywna USKRZYDLAMY

Najważniejsze efekty i rezultaty działań w 3 miastach.

Katowice Załęże - 3 świetlice terapeutyczne i Klub Młodzieżowy
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- 65 dzieci miesięcznie objętych działaniami Placówki
- 89 dzieci ogólnie objętych działaniami Placówki
- 759 zajęć edukacyjnych i reedukacyjnych
- 1796 zajęć socjalnych (kąpiele, zajęcia higieniczne, kosmetyczne)
- 2224 zajęć z zakresu treningu zadaniowego i samoobsługi
- 838 zajęć specjalistycznych
- 990 zajęć z organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań
- 22 wizyty lekarskie dla podopiecznych Placówki
- 1277 godzin kontaktów i spotkań konsultacyjno-wychowawczych z rodzicami/opiekunami podopiecznych
- 104 godz. spotkań ze służbami działającymi na rzecz dzieci z Placówek

Katowice Załęże - Placówka Podwórkowa
- 202 dzieci
- 242 godz. dyżurów ulicznych
- 87 zajęć organizujących czas wolny
- 76 zajęć sportowych
- 36 zajęć dżudo
- 73 godz. zajęć animacyjnych
- 163 godz. zajęć profilaktycznych
- 137 godz. zajęć socjoterapeutycznych
- 55 spotkań ze środowiskiem lokalnym

Chorzów Batory
- 261 dzieci w programie
- 11 podopiecznych - stała grupa Anielskiego Klubu Rozwoju
- 1068 bezpłatnych zajęć animacyjnych, treningów sportowych, w tym m.in: edukacyjnych, sportowych, socjoterapeutycznych, 
animacyjnych

Chorzów Batory - Placówka Podwórkowa
- 43 dzieci uczestniczyło w projekcie
- 485 osób z otoczenia oraz uczestniczących, wzięło udział w pracy podwórkowej
- 187 godz. dyżurów ulicznych
- 52 godz. warsztatów wokalno-tanecznych
- 39 godz. warsztatów streetdance
- 15 godz. warsztatów nowoczesnych technologii
- 49 treningów piłki nożnej
- 51 godz. zajęć programowania komputerowego
- 65 godz. działań animacyjnych
- 36 godz. działań profilaktycznych
- 44 godz. działań socjoterapeutycznych
- 71 godz. działań edukacyjnych
- 22 godz. działań na rzecz otoczenia

Sosnowiec Juliusz
- 24 dzieci - stała grupa
- 128 dzieci uczestniczących w zajęciach ulicznych
- 530 godz. warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe
- 1934 razy dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych, socjoterapeutycznych, 
animacyjnych
- 40 osób skorzystało z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
- 6 pikników dla społeczności lokalnej
- 36 wyjść kulturalno-sportowych
-  8 wycieczek i 4 rajdy
- 723 spotkań i kontaktów z otoczeniem wychowanków, tj. przedstawicielami lokalnych instytucji oraz rodzicami i opiekunami

Anielskie Lato 2019
- 9 tygodni tematycznych w 3 lokalizacjach
- 357 uczestników
- 827 godz. działań przez 5 dni w tygodniu
- 28 wycieczek i wyjść kulturalno-sportowych
- 17 zaangażowanych wolontariuszy
- 9 osób, firm, instytucji, organizacji wspierających akcję
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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

882

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- 1 piknik integracyjny

Obozy Letnie 2019
- 7 obozów dla 56 dzieci 
- Anielskie Wakacje z Węglokoksem, projekt w ramach którego 22 dzieci z Katowic Załęża i 15 podopiecznych z Chorzowa 
Batorego, mogło wyjechać na obóz terapeutyczny
- 47 dzieci pojechało na 3 obozy terapeutyczne
- 13 dzieci wzięło udział w obozach rozwijających pasje

Anielska Akademia Rozwoju Talentów
- 172 dzieci odkrywało swoje pasje, potencjały i talenty, dzięki wsparciu sponsorów
- 30 dzieci uczestniczyło w Akademii Judo
- 91 dzieci uczestniczyło w regularnych treningach piłki nożnej
- 9 dzieci kontynuuje naukę pływania w szkole pływackiej
- 70 dzieci uczestniczyło w zajęciach tanecznych
- 21 dzieci stworzył grupę wokalno-teatralną
- 19 dzieci brało udział w zajęciach wokalnych
- 44 dzieci uczestniczyło w nauce języka angielskiego
- 38 dzieci brało udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe
- 33 dzieci brało udział w Little Be Academy
- 30 dzieci uczestniczyło w zajęciach nauki wczesnego czytania
- 26 dzieci bierze udział w terapii logopedycznej
- 21 osób korzystało z zajęć z rytmiki

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

W oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i 
pieczy zastępczej Stowarzyszenie prowadziło 
Placówki Wsparcia Dziennego  tj. 
- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 
Katowice Załeże (składająca się z 3 świetlic 
terapeutycznych)
- Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w Katowicach Załężu
- Placówka Wsparcia Dziennego w formie 
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w 
Katowicach Załężu
- Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy 
podwórkowej w Chorzowie 
- Placówka Wsparcia Dziennego w formie 
opiekuńczej z elementami pracy ulicznej w 
Sosnowcu Juliuszu

88.99.Z 159 469,68 zł

2

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

W roku 2019 Stowarzyszenie rozwinęło swoją 
działalność na rzecz rodzin dzieci i młodzieży jak 
również osób dorosłych, poprzez:
- pozyskanie nowego lokalu, w którym 
prowadzone będą działania na rzecz rodzin  z 
terenu Katowic,
- uruchomienie, w powyższym lokalu, Centrum 
Wspierania Rodzin, w którym osoby mogą 
otrzymać wsparcie indywidualne jak i grupowe, 
poprzez działania asystentów w obszarach: 
socjalnych, psychologicznych, prawnym, 
zawodowym.
- realizacja projektu Poradnictwa 
Specjalistycznego, ukierunkowanego na 
wspieranie całego systemu rodzinnego. 
-

88.99.Z 6 204,36 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

1. Prowadzenie Pseudoprofilaktycznego 
Programu dla Dzieci i Młodzieży w formie Klubu 
Aktywności oraz Pracy Ulicznej w Chorzowie 
Batorym. Program realizowany we współpracy z 
Miejskim Domem Kultury w Chorzowie Batorym
2. Realizacja programu Anielska Akademia 
Talentów dla dzieci i młodzieży, ze wszystkich 
lokalizacji, w których działa Stowarzyszenie
3. Realizacja programu Poznaj Świat, 
obejmującego wszelkie wyjścia kulturano-
sportowe, wycieczki, rajdy. Ponadto w ramach 
tego programu organizowana jest letnia akcja 
Anielskie Lato oraz obozy terapeutyczne dla 
podopiecznych Stowarzyszenia.

88.99.Z 50 400,60 zł
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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 zysków i strat) 2 776 804,79 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 606 436,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 93 050,94 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 74 044,40 zł

d) przychody finansowe 2 364,89 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie na podstawie nowelizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, orz zapisów statucie  
Stowarzyszenia, w okresie 
sprawozdawczym prowadziło w tym 
zakresie:
- sprzedaż przedmiotów darowizny, z której 
dochód przeznaczony został na cele 
statutowe. Działania te prowadzone były na 
zasadzie "pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach (w szczególności przedmiotów 
darowizny).
Ponadto część działań miało formę 
odpłatną, z których dochód w całości 
przeznaczony był na dofinansowanie 
realizowanych programów, i w żadnym 
momencie nie przynosił zysku.

47.19.Z 0,00 zł

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

1 73.11.Z

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym  prowadziło działalność gospodarczą, wyłącznie 
jako dodatkową, w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie w ramach 
tej działalności prowadziło:
- sprzedaż kartek świątecznych (Wielkanoc 2019 i Boże Narodzenie 2019)
- sprzedaż kalendarza charytatywnego z okazji 25-lecia działalności Domu Aniołów Stróżów
- sprzedaż specjalnie dedykowanych Stowarzyszeniu przedmiotów tj. filiżanki, kubki, apaszki, 
poszetki, biżuteria, torby i plecaki
- usługi reklamowe i promocyjne wynikające ze współpracy z partnerami Stowarzyszenia
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e) pozostałe przychody 907,62 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 919 818,00 zł

2.4. Z innych źródeł 2 372,51 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 190 004,96 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 216 074,64 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży 216 074,64 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 216 074,64 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 638 539,64 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 083 516,01 zł

555 023,63 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

w 
tym:

900,00 zł

416 028,67 zł

390 488,25 zł

38 356,68 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)

74 044,40 złg) z działalności gospodarczej
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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 265 207,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -23 200,16 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 23 982,50 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 753 943,88 zł 216 074,64 zł

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

2 341 229,14 zł 193 892,72 zł

116 251,10 zł 1 022,17 zł

50 061,90 zł

0,60 zł

240 352,92 zł

6 048,22 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

21 159,75 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 23 982,50 zł

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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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)

34 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)

23,19 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18 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)

100 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

100 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 158 147,98 zł

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

1 155 312,98 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 

2 835,00 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)

5 195,62 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)  

3 860,95 zł

107 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)

235 osób

w 
tym:

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

235 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

107 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

907 260,40 zł

893 838,72 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 13 421,68 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 250 887,58 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 68 869,41 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 086 443,57 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

6 940,00 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)

Wynagrodzenie pkt 4 dotyczy zapłaty za wykonanie 
czynności nie związanych z pełnieniem funkcji Członka 
Zarządu.

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 Projekt: LEPSZE JUTRO 
współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost 
jakości i dostępności usług 
społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu w Katowicach i 
Chorzowie poprzez utworzenie 
dwóch placówek wsparcia 
dziennego, tj. klubu 
młodzieżowego w formie 
specjalistycznej na Załężu w 
Katowicach oraz placówki w 
formie pracy podwórkowej w 
Chorzowie Batorym, a także 
rozwój form pracy z rodziną

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

710 000,00 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

6 158,67 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób - prowadzenie 
poradnictwa 
specjalistycznego.

- zwiększenie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
- zwiększenie wiedzy rodziców z 
zakresu prawidłowej opieki nad 
dziećmi 
- poprawa relacji między 
rodzicami a dziećmi 
- wzmacnianie więzi 
rodzinnych, 
- wspieranie rodziny w jej 
prawidłowym funkcjonowaniu
- promowanie alternatywnych 
sposobów spędzania czasu 
wolnego w rodzinnym gronie;
- promowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny oraz 
upowszechnianie wartości 
prorodzinnych

Urząd Miasta Katowice 31 913,00 zł

3 Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego w ramach 
zadania pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównania 
szans tych rodzin i osób

- zwiększenie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
- zwiększenie wiedzy rodziców z 
zakresu prawidłowej opieki nad 
dziećmi 
- poprawa relacji między 
rodzicami a dziećmi 
- wzmacnianie więzi 
rodzinnych, 
- wspieranie rodziny w jej 
prawidłowym funkcjonowaniu
- promowanie alternatywnych 
sposobów spędzania czasu 
wolnego w rodzinnym gronie;
- promowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny oraz 
upowszechnianie wartości 
prorodzinnych

Urząd Miasta Katowice 31 913,00 zł

4 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
formie pracy podwórkowej, 
realizowanej w dzielnicy 
Katowice Załęże

Istotą pracy podwórkowej jest 
prowadzenie regularnych 
działań wśród dzieci i młodzieży 
w ich naturalnym środowisku 
życia, bycie wśród nich w 
konkretnych sytuacjach 
życiowych. Stała obecność 
wychowawcy w środowisku, 
pozwoli nawiązać indywidualny 
kontakt, co nie wątpliwie 
zwiększy oddziaływanie i 
wpłynie na rezultaty. Pozwoli 
również wyrwać z tego 
„zamkniętego kręgu” osoby 
najbardziej potrzebujące i 
zmotywować do udziału w 
stacjonarnych formach pomocy 
Stowarzyszenia.

Urząd Miasta Katowice 82 500,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

5 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego w 
formie specjalistycznej - 
świetlicy specjalistycznej w 
dzielnicy Katowice Załęże

Działania Specjalistycznej 
Placówki Wsparcia Dziennego 
maja na celu wsparcie dzieci i 
młodzieży  pochodzących z 
rodzin, które będąc 
dysfunkcyjne, nie stanowią dla 
nich wystarczającego oparcia 
emocjonalnego i nie są w stanie 
wesprzeć ich w nabywaniu 
wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do 
konstruktywnego radzenia 
sobie we współczesnym 
świecie. Umożliwiają i dają 
szansę na uzyskanie pomocy w 
rozwiązywaniu ich problemów 
bez opuszczania domu, szkoły, 
swojego środowiska.

Urząd Miasta Katowice 273 750,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 „Dodajemy sobie skrzydeł – 
rozwijając organizację na 
lepsze” ze środków 
Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030.

Projekt przyczynił się do 
sprofesjonalizowania działań w 
zakresie fundraisingu i działań 
w obszarze promocji i PR,  co 
ma przyczynić się do 
wypracowania środków 
potrzebnych na dalsze 
sfinansowanie naszych 
placówek. Środki przeznaczone 
zostały także m.in. na rozwój w 
zakresie odpowiedniego 
zaplecza narzędziowego 
(wdrożenie bazy danych CRM 
oraz ochrony i zarządzani 
pozyskanymi danymi), remont i 
adaptację pomieszczeń w 
budynku W Katowicach- Załężu) 
wraz jego otoczenia oraz 
podniesienie kompetencji

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

284 367,31 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Bajka
Agnieszka Kubera
Maciej Rogóż

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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