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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 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina PELPLIN

Powiat TCZEWSKI

Ulica Nr domu 31 Nr lokalu 

Miejscowość JANISZEWKO Kod pocztowy 83-130 Poczta PELPLIN Nr telefonu 583524546

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjapokolenia.pl

Strona www www.fundacjapokolenia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19277075000000 6. Numer KRS 0000125212

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

Paulina Kremer Członkini Zarządu TAK

Magdalena Siemieńczuk Członkini Zarządu TAK

Małgorzata Ciecholińska Członkini Zarządu TAK

Artur Rajkowski Członek Zarządu 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

Justyna Wołoczko-Żak Członkini Komisji 
rewizyzjnej

TAK

Joanna Machnicka Członkini Komisji 
rewizyjnej

NIE

Eugenia Pokorska-Sawczuk Członkini Rady NIE

Joanna Marć Członkini Rady NIE

Józef Golicki Członek Rady NIE

Marek Modrzejewski Członek Rady NIE

FUNDACJA POKOLENIA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie:
1. Zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy.
2. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
3. Upowszechniania idei samorządności i samorządu.
4. Sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki.
5. Wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych 
zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wspierania przedsiębiorczości.
7. Przeciwdziałania bezrobociu.
8. Zapobiegania wykluczaniu społecznemu.
9. Promowania i wspomagania edukacji.
10. Rozwoju i obszarów wiejskich.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a. międzynarodowej wymiany młodzieży;
b. szkoleń i działalności edukacyjnej;
c. punktów informacji, wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia 
inicjatyw obywatelskich;
d. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań 
integracyjnych, programów radiowych i telewizyjnych;
e. działalności wydawniczej;
f. działalności naukowo-badawczej;
g. konkursów i stypendiów.
2. Współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, szkołami 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi wskazującymi zainteresowanie 
celami Fundacji.
3. Wykorzystanie w swej działalności internetu, filmu, multimediów i 
innych nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu.
4. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz 
z wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów 
Fundacji lub dla samej Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Pokolenia w 2016 roku realizowała swoje cele poprzez realizację następujących programów 
cyklicznych:

1. Tytuł: Program grantowy „Działaj Lokalnie”
Termin realizacji: 01.03.2016 – 31.12.2016
Źródło finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Gminy: Gniew, Morzeszczyn, Sztutowo, Tczew, Miasto Tczew; Firmy: Bank 
Spółdzielczy w Tczewie i Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim oraz środki własne 
Fundacji Pokolenia.
Cel główny: Aktywizacja społeczności lokalnej do działania na rzecz dobra wspólnego.

Opis głównych działań:
Kampania informacyjna z serią spotkań informacyjno-konsultacyjno-szkoleniowych (5 spotkań) oraz 
konsultacji indywidualnych;
Nabór wniosków;
Posiedzenie komisji grantowej i wybór najlepszych projektów;
Realizacja dofinansowanych projektów;
Szkolenia z prawidłowego realizowania i rozliczania projektów;
Przygotowanie do Konkurs Opowiedz 2016 wraz z warsztatami z obróbki video i tworzenia filmików 
promocyjnych, dziennikarskimi, fotograficznymi i z tworzenia reportaży multimedialnych oraz 
prowadzenia fanpage’ów na Facebooku;
Monitoringi finansowe i merytoryczne realizowanych projektów;
Spotkania sieciujące beneficjentów.
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Rezultaty:
5 spotkań konsultacyjno-informacyjno-szkoleniowych;
1 nabór wniosków w ramach Programu grantowego;
15 projektów społecznych dofinansowanych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”;
1 szkolenie z prawidłowego realizowania i rozliczania projektów;
1 cykl konsultacji indywidualnych;
2 szkolenia w ramach przygotowania do konkursu Opowiedz 2016

Partnerzy: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Gminy: 
Gniew, Subkowy, Pelplin, Morzeszczyn, Sztutowo, Tczew, Miasto Tczew; Firmy: Bank Spółdzielczy w 
Tczewie, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim oraz Stowarzyszenie Centrum 
Aktywnych – Gniew i Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

2. Tytuł: „Opowiedz” w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016
Źródło finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz środki własne Fundacji Pokolenia.
Cel główny: Wsparcie promocji działań – inicjatyw społecznych realizowanych w ramach Programu 
„Działaj Lokalnie”.

Opis głównych działań:
Przygotowanie do Konkurs Opowiedz 2016 wraz z warsztatami z obróbki video i tworzenia filmików 
promocyjnych, dziennikarskimi, fotograficznymi i z tworzenia reportaży multimedialnych oraz 
prowadzenia fanpage’ów na Facebooku;

Rezultaty:
2 spotkania warsztatowe
5 prac konkursowych (reportaży multimedialnych/filmów)

3. Tytuł: Kampania 1% w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
Termin realizacji: 01.01.2016 – 30.04.2016
Źródło finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.
Cel główny: Wsparcie kampanii 1% na rzecz Ośrodków Działaj lokalnie

Opis głównych działań:
- Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z biurami rachunkowymi oraz indywidualnymi osobami 
rozliczającymi PITy 
- Akcja plakatowa w przestrzeni publicznej, banery w lokalnej prasie
- Promocja w Internecie (posty promocyjne na Facebooku, publikacja artykułów i spotów 1%-towych, 
YouTube i banery reklamowe, informacje na portalach związanych z przekazywaniem 1% podatku i 
portalach branżowych)
- Kampania na stronie internetowej organizacji (szata graficzna zgodna z  materiałami promocyjnymi 
1%, baner na stronie głównej zachęcający do wsparcia i odnoszący do działu „Wesprzyj nas” oraz 
zamieszczenie na stronie darmowej aplikacji do wypełniania deklaracji PIT)
- Działania  w ramach rozwoju Funduszu Lokalnego (stoisko promocyjne podczas wydarzenia w 
tczewskim kinie Helios)
- Działania happeningowe oraz akcje w mediach społecznościowych
- Stworzenie materiałów promocyjnych 1% 

Rezultaty:
1 kampania informacyjna

Partnerzy: Kino Helios w Tczewie, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Miasto Tczew, Centrum Wolontariatu w 
Tczewie
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4. Tytuł: Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY, w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe 
inicjatywy, duże zmiany!”
Termin realizacji: 1.01.2016 – 30.11.2016
Źródło finansowania: - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Cel główny:
Wzrost aktywności obywatelskiej na Pomorzu i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie 
pomorskim; młodych organizacji i grup nieformalnych mieszkańców.

Opis głównych działań:
- prowadzenie przyjaznego, trwałego i innowacyjnego funduszu (Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY), 
mającego na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek 
i mieszkańców Pomorza, skierowanego do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, 
działających na rzecz dobra wspólnego.
- organizacja czwartego, piątego i szóstego konkursu grantowego dla młodych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, na dofinansowanie inicjatyw i projektów z obszarów pożytku 
publicznego oraz dotacje na rozwój NGO (tzw. start up)
- kampania informacyjno-promocyjna Funduszu i konkursów grantowych
- spotkania informacyjne i animacyjne, doradztwo i konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców
- nabór wniosków o dotacje, ocena formalna i merytoryczna (przez komisję grantową), przyznanie 
dofinansowania najlepszym projektom
- realizacja projektów przez grantobiorców
- wsparcie realizatorów projektów poprzez szkolenia i spotkania sieciujące

Rezultaty:
Kontynuacja programu grantowego, o nazwie „Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY”, wspierającego 
aktywność obywatelską na Pomorzu 
3 konkursy grantowe dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
4 powiaty objęte działaniami animacyjnymi
8 lokalnych spotkań informacyjnych, dot. konkursu grantowego
43 spotkania konsultacyjne i animacyjne
113 złożone wnioski o dofinansowanie (z Subregionu Nadwiślańskiego)
25 dofinansowanych projektów na terenie Subregionu Nadwiślańskiego
15 dofinansowanych projektów młodzieżowych na terenie Pomorza w ramach dodatkowego konkursu
4 szkolenia dla realizatorów dofinansowanych inicjatyw 
2 spotkania sieciujące grantobiorców
14 monitoringów merytoryczno-finansowych grantobiorców

Partnerzy: Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundacja Rozwoju Lokalnego 
PARASOL, Regionalne Centrum informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Lokalna Grupa 
Działania – Naszyjnik Północy, Stowarzyszenie Morena, 

5. Tytuł: Fundusz stypendialny AGRAFKA
Termin realizacji: 01.01.2016 - 30.06.2016
Źródło finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Cel główny: 
Wsparcie dydaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z powiatu tczewskiego i nowodworskiego; osób 
uzdolnionych, które oprócz dobrych wyników w nauce, mają wizję własnego rozwoju

Opis głównych działań:
- nabór i nominacja kandydatur do Programu Stypendialnego AGRAFKA
- przyznanie stypendiów dla młodzieży
- monitoring

Rezultaty: 
- 1 stypendium dla młodzieży (w wysokości 3 000 zł/os.) : 1 dla osoby z Miasta Tczewa

Partnerzy:
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Rada Funduszu Lokalnego

6. Tytuł: Program Stypendia Pomostowe 

Termin realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2016

Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi oraz środki 
własne Fundacji Pokolenia

Cel główny: 
Wsparcie dydaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z obszarów wiejskich z powiatu tczewskiego (chcących 
rozpocząć studia na uczelni wyższej).

Opis głównych działań:
- organizacja i nabór wniosków
- przyznanie stypendiów dla młodzieży
- monitoring i sprawozdawczość

Rezultaty: 
- 1 stypendium dla osoby (w wysokości 5 000,00 zł/os.) z Gminy Subkowy

Partnerzy:
Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

7. Tytuł: Punkt Informacji Europejskiej EURODESK
Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Cel główny: wsparcie informacyjne i doradcze młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Opis głównych działań:
- informacja młodzieżowa

Partnerzy: Stowarzyszenie Morena i Krajowe Biuro EURODESK przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

8. Tytuł: „Pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem” (Fundacja Pokolenia realizuje projekt jako 
partner)
Termin: 01.01.2016 - 31.12.2016
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Cel główny: Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem poprzez bezpłatne, specjalistyczne i 
wielopłaszczyznowe formy pomocy osobom będącym pokrzywdzonymi przestępstwem oraz członkom 
ich rodzin.

Opis działań: 
– bezpłatne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje, w 
wyjątkowych sytuacjach również pisemne;
– bezpłatne  konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;
– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego
– szeroki wachlarz świadczeń materialnych:
– pokrywanie kosztów usług zdrowotnych i wyrobów medycznych niezbędnych w procesie rehabilitacji 
pokrzywdzonego / pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej
– okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych / finansowanie przejazdów środkami 
komunikacji publicznej, z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów na terapie, konsultacje 
czy szkolenia / zakup bonów żywnościowych, ubrań, środków czystości i higieny osobistej
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Pomoc jest skierowana do osób pokrzywdzonych w wyniku m.in.: uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, 
wypadku komunikacyjnym; gróźb karalnych, mobbingu, gwałtu, wykorzystywania seksualnego; 
przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie; uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży; 
niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych oraz innych.

Rezultaty:
100 osób skorzystało ze wsparcia w 2016 roku

Partnerzy: Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS 

9. Tytuł: Program „Nowe Technologie Lokalnie”
Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Cel główny: 
Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania nowych technologii w codziennej 
działalności.

Opis głównych działań:
- audyt ICT lokalnych organizacji pozarządowych
- udział w konferencji Sektor 3.0 
- stanowisko Mobilnego Doradcy na lokalnych i regionalnych imprezach skierowanych do ngo 
- pomoc indywidualna w zakresie nowych technologii m.in. wykorzystywania aplikacji komputerowych i 
mobilnych, 
- wdrażanie nowych rozwiązań w organizacji macierzystej i innych ngo

Rezultaty: 
- zwiększenie umiejętności wykorzystywania nowych technologii w ngo
- poznanie zaplecza technologicznego organizacji w regionie
- wymiana doświadczeń i promocja podczas konferencji, spotkań, szkoleń itp.
- organizacja spotkań technologicznych „TechKlub” w Gdańsku

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych

10) Tytuł: Projekt „Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego”
Termin realizacji: 01.01.2016 - 30.04.2016
Źródło finansowania: Program „Obywatele dla Demokracji” finansowany z Funduszy EOG

Cel główny:
Zdiagnozowanie problemów dotyczących uczniów/uczennic 20 szkół ponadpodstawowych z 6 
powiatów obszaru nadwiślańskiego, w szczególności w zakresie łamania praw człowieka, w tym praw 
ucznia, braku poczucia wpływu, dostępu do informacji.

Opis głównych działań:
Uzyskanie patronatów Rzecznika Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty.
Rekrutacja szkół do udziału w badaniu.
Przeprowadzenie badania desk research, czyli analizy materiałów zastanych: statutów szkół, stron 
internetowych, strategii rozwoju edukacji. 
Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego i fokusowego w grupie uczniów/uczennic szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , kadry pedagogicznej, urzędników oraz rodziców z 6 powiatów: 
malborskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego, nowodworskiego, tczewskiego oraz sztumskiego.
Wydanie raportu badawczego.
Opracowanie standardów dla przestrzegania praw uczniowskich w szkole w grupie eksperckiej.
Organizacja 10 okrągłych stołów i wypracowanie Paktów – spotkań z udziałem mediatora w grupie 
zaangażowanych stron: uczniów/uczennic, nauczycieli, rodziców, dyrekcji. 
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Wsparcie mentorskie dla szkół uczestniczących w badaniu we wdrażaniu paktów, standardów. 
Monitoring wdrażania paktów przez zespół badawczy poprzez indywidualne wywiady pogłębione z 
przedstawicielami szkół, instytucji i rodzicami orz fokusy z młodzieżą.
Na podstawie standardów, paktów, wyników monitoringu stworzenie publikacji – kompendium 
skierowanym do szkół i młodzieży. 
Upowszechnienie rekomendacji wypracowanych w ramach projektu w formie konferencji. 
Informowanie o działaniach projektowych i dystrybucja materiałów, raportów, publikacji. 

Rezultaty:
Liczba szkół jakie zostaną objęte projektem - 20
Liczba osób, które wezmą udział w badaniu: 745 uczniów/uczennic, 158 nauczycieli, 170
rodziców, 19 urzędników,
Liczba wywiadów kwestionariuszowych – 1092
Liczba badań fokusowych – 20
Liczba analiz desk research – 1
Liczba stworzonych raportów badawczych – 1
Liczba zorganizowanych okrągłych stołów - 10
Liczba osób, która weźmie udział w okrągłych stołach - 129
Liczba zwartych rekomendacji w formie paktów ze szkołami - 10
Liczba pogłębionych wywiadów indywidualnych prowadzonych w ramach monitoringu – 15
Liczba badań fokusowych prowadzonych w ramach monitoringu – 10
Liczba wydanych publikacji z dobrą praktyką – 500 sztuk
Konferencja upowszechniająca – 60 uczestników/czek

Partnerzy: Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. 
Patronat: Rzecznik Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty.

11) Tytuł: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota na subregion metropolitalny 
Termin realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016
Źródło finansowania: Działanie 06.03 Ekonomia Społeczna Poddziałanie 06.03.01 Podmioty ekonomii 
społecznej – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020

Cel główny:
Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej 

Opis głównych działań:
Wsparcie w zakresie zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej
Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze 
Wypracowanie długofalowego modelu działania OWES i Spółdzielni socjalnych, z naciskiem na 
pozyskanie trwałych, długofalowych źródeł finansowania. 
Realizacja instrumentów wsparcia: doradztwa kluczowego, usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju 
ekonomii społecznej, usługi wsparcia istniejących PES. 

Rezultaty (planowane w okresie do 2020 roku):
125 grup inicjatywnych wypracuje założenia dot. utworzenia podmiotów eS
20 środowiskj przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój eS
Utworzenie 160 miejsc pracy dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego
65 ngo utworzy działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
Powstanie 125 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych we wspartych 
przedsiębiorstwach społecznych 
Średnio o 5%  w roku wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem. 

Partnerzy: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Organizacja Pracodawców „Pracodawcy 
Pomorza”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta koło Gdańskie” 

12) Tytuł: Wolontariat międzynarodowy EVS w ramach Programu ERASMUS+

Druk: MPiPS 7



 Termin realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Źródło finansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Cele projektów: 
Wspieranie młodych osób w wieku od 18 do 30r.ż. w rozwoju osobistym poprzez system mobilności w 
ramach EVS – wolontariatu europejskiego. Osobiste cele rozwojowe są realizowane w ramach pracy 
wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej, poprzez wspieranie działań organizacji 
pozarządowych.
 
Opis głównych działań: 
- goszczenie 4 wolontariuszy z Turcji, Gruzji i Włoch w Tczewie przez okres 9 miesięcy,
- wysłanie 1 wolontariuszki do Hiszpanii na 1 rok.

13) Centrum Organizacji Pozarządowych na obszarze powiatu tczewskiego
Termin Realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016
Źródło finansowania: Wolontarystycznie

Cel główny: 
Pobudzenie aktywności i potencjału grup nieformalnych i organizacji pozarządowych do podejmowania 
przez nie działań. Dbanie o przestrzeń dla aktywności społecznej i obywatelskiej. Wspierając grupy 
nieformalnej i organizacje będziemy Dążenie do usamodzielnienia oraz zwiększenia skuteczności i 
zasięgu działania grup nieformalnych i organizacji, poprzez ich wspieranie.

Opis głównych działań:
- INKUBATOR NGO
To kompleksowy program, którego ideą jest usamodzielnienie grupy nieformalnej bądź organizacji 
pozarządowej oraz zwiększenie skuteczności i zasięgu jej działania. Inkubowana grupa/organizacja 
otrzymuje swojego mentora/kę, z którym pracuje przez maks. pół roku nad swoim rozwojem. 
- SZKOLENIA
- DORADZTWO
Indywidualne i grupowe poradnictwo dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie: 
aspektów formalno-prawnych, planowania i rozliczania projektów, wizerunku, promocji i marketingu 
organizacji, współpracy z wolontariuszami, zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, 
doradztwa technologicznego: tworzenie stron, adres e-mail, identyfikacja wizualna  itp., doradztwa 
finansowo-księgowego, pozyskiwania środków na działalność i inne w zależności od zapotrzebowania. 
- MENTORING
Jest to wsparcie organizacji pozarządowych w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ich 
rozwoju poprzez wspólne wypracowywanie i realizowanie indywidualnego planu działań dopasowane 
do indywidualnych potrzeb organizacji.
- WSPARCIE TECHNICZNE
Udostępnianie miejsca do pracy biurowej z komputerem i dostępem do Internetu na zasadzie co-
workingu.

Rezultaty: 
- 1 szkolenie z księgowości w NGO,
- 5 organizacji objętych mentoringiem,
- ponad 100 godz. doradztwa (m.in. formalno-prawnego i finansowego) dla organizacji i grup 
nieformalnych,
- 4 organizacje w COP ze stałym biurem lub stale organizujące spotkania dla swoich członków,
- ponad 5 użyczeń sprzętu na działania organizacji,
- ponad 10 udostępnień sali szkoleniowo-konferencyjnej.

14) Wymiany młodzieżowe w ramach Programu ERASMUS+
Termin realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Źródło finansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Cele projektów: 
Wspieranie młodych osób w wieku od 18 do 30r.ż. w rozwoju osobistym poprzez system mobilności – 
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międzynarodowe wymiany młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Działania:
- wyjazdy zagraniczne w formule międzynarodowych wymian młodzieżowych i szkoleń

Rezultaty:
- warsztaty video,
- trening antydyskryminacyjny,
- film przeciwko mowie nienawiści,

Partnerzy: Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, Stowarzyszenie na rzecz szkolnictwa 
specjalnego

15) Prace w ciałach reprezentacyjnych i opiniodawczo-doradczych związanych z NGO
Termin realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Źródło finansowania: Wolontarystycznie

Cele projektów: 
Wzmocnienie sektora obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych na Pomorzu.

- prace w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, Pomorskiej Radzie Organizacji 
Pozarządowych oraz w Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
- udział w konsultacjach aktów, dot. aktywności obywatelskiej i III sektora na szczeblach lokalnym i 
regionalnym (gminy, powiaty, województwo) oraz krajowym (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej).

16) Projekt "Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim" realizowany 
w partnerstwie międzysektorowym z Gminą Miejską Tczew/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Tczewie, Gminą Wiejską Tczew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Centrum Leczenia 
Uzależnień "Zapowiednik", Fundacją DASZRADĘ. 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej 241 (141K/100M) osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia 
zamieszkującego obszar gminy wiejskiej i miejskiej Tczew, a także powiatutczewskiego. Cele 
szczegółowe to zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej 
(przedsiębiorstwach społecznych), 241 (141K/100M) osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji oraz poprawa 
skuteczności i efektywności działań z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego projektu wykorzystującego 
potencjał partnerów z sektora administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych. W ramach projektu 241 osób (141K/100M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zostanie objętych aktywizacją społeczną i/lub zawodową, w tym 36 osób z 
niepełnosprawnością (21K/15M) oraz 100 os.(59K/41M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością Wśród osób objętych zarówno 
aktywizacją zawodową jak i społeczną znajdują się os. zarejestrowane w PUP z III profilu pomocy oraz 
osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP. Osoby z I i II profilu pomocy mogą otrzymać 
wyłączenie wsparcie społeczne. Projekt wykorzystuje potencjał partnerów formalnych i nieformalnych, 
oparty jest na szerokim partnerstwie o sprawnym przepływie informacji, dzięki czemu nie będzie 
powielał wsparcia realizowanego w innych projektach z ramach OP 6. Osoby uczestniczące w projekcie 
będą mogły skorzystać m.in. z terapii psychologicznej, terapii uzależnień, doradztwa specjalistycznego, 
różnorodnych warsztatów, kursów oraz praktyk zawodowych. W ramach projektu działa broker pracy - 
osoba pośrednicząca w procesie wchodzenia na rynek pracy między osobą uczestnicząca a konkretnymi 
pracodawcami.

17) Zadanie "Prowadzenie miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych – prowadzenie całoroczne 
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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)

2000

200

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)

grupy nieformalne mieszkańców (min. 3-osobowe): 100

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

ogrzewalni. W okresie zimowym z możliwością noclegu. W pozostałym okresie roku od kwietnia do 
października z dziennym pobytem bezdomnych nie mniejszym niż 8 godz. dziennie".
Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016
Żródło fiannsowania: Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Cel projektu:
Zapewnienie opieki i schronienia osobom bezdomnym na obszarze Tczewa poprzez prowadzenie 
ogrzewalni.
Projkt realizowany przez Tczewskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku w 
partnerstwie z Fundacją Pokolenia.

18) Zadanie "II Edycja Festiwalu Sztuki i Mody SZTUKATO"
Źródło finansowanie: Gmina Miejska Gdańsk
Celem zadania jest rozwój kultury i sztuki oraz popularyzacja nowoczesnych form artystycznego 
przekazu.
Projekt, którego realizatorem była grupa nieformalna z Gdańska. Fundacja Pokolenia "użyczyła" 
osobowości prawnej i rozliczała przyznaną przez UM Gdańsk dotację.

19) Szkoła Doradców Lokalnych FIMANGO - udział przedstawicieli Fundacji Pokolenia w Programie;
- szkolenia dla doradców formalno-prawnych i formalno-finansowych,
- prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla lokalnych organizacji pozarządowych.

20) I Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie - wydarzenie międzysektorowe organizowane przez 
UP Foundation Fundację Inicjowania Rozwoju, którego lokalnym partnerem była Fundacja Pokolenia.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Prowadzenie Punktu 
dla osób 
poszkodowanych 
przestępstwem w 
ramach, którego 
udzielana jest pomoc 
prawna i 
psychologiczna oraz 
interwencyjne wsparcie 
finansowe. Realizacja 
projektu „Lokalny 
System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej 
w partnerstwie 
tczewskim”; wsparcie 
psychologiczne i 
terapeutyczne, 
edukacyjne, doradztwo 
zawodowe, kursy 
zawodowe. 
Prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej OWES 
Dobra Robota; wsparcie 
podmiotów ekonomii 
społecznej celem 
zwiększenia 
zatrudnienia osób 
wykluczonych 
społecznie.

88.99.Z

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

Druk: MPiPS 11

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Prowadzenie 
konkursów grantowych 
dla organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych. 
Prowadzenie działań w 
zakresie animacji 
społecznej i 
partycypacji społecznej. 
Prowadzenie działań i 
akcji wspierających 
aktywność społeczną i 
obywatelską. 
Prowadzenie 
warsztatów i szkoleń z 
zakresu edukacji 
obywatelskiej. 
Udostępnianie 
infrastruktury oraz 
udzielanie wsparcia 
merytorycznego 
grupom nieformalnym 
w podejmowaniu 
działań na rzecz dobra 
wspólnego. 
Prowadzenie kilku 
programów 
stypendialnych na rzecz 
młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem 
społecznym. 
Prowadzenie oraz 
włączenie społeczności 
w proces konsultacji

94.99.Z

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Prowadzenie Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych. 
Poprzez COP udzielanie 
organizacjom 
pozarządowym 
wsparcia doradczo-
szkoleniowego, 
merytorycznego, 
mentorskiego oraz 
infrastrukturalno-
technicznego. 
Prowadzenie 
indywidualnego i 
grupowego 
poradnictwo dla 
organizacji 
pozarządowych w 
zakresie: aspektów 
formalno-prawnych, 
planowania i rozliczania 
projektów, wizerunku, 
promocji i marketingu, 
współpracy z 
wolontariuszami, 
zakładania i rejestracji 
organizacji 
pozarządowych, 

94.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

doradztwa 
technologiczego: 
tworzenie stron, adres 
e-mail, identyfikacja 
wizualna itp., 
doradztwa finansowo-
księgowego, 
pozyskiwania środków 
na działania i inne w 
zależności od 
zapotrzebowania. 
Prowadzenie 
mentoringu 
rozumianego jako 
wsparcie organizacji 
pozarządowych w 
podejmowaniu 
strategicznych decyzji 
dotyczących ich 
rozwoju poprzez 
wspólne 
wypracowywanie i 
realizowanie 
indywidualnego planu 
działań dopasowanych 
do indywidualnych 
potrzeb organizacji. 
Wsparcie 
infrastrukturalno-
techniczne organizacji 
w postaci 
udostępniania miejsca 
do pracy biurowej z 
komputerem i 
dostępem do internetu 
na zasadzie 
coworkingu, sali 
szkoleniowo-
konferencyjnej do 
aktywności. Wspieranie 
techniczne i 
merytoryczne Rady 
Organizacji 
Pozarządowych 
Powiatu Tczewskiego. 
Prace w Radach, dot. III 
sektora.

Druk: MPiPS 13



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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Organizacja 
bezpłatnego spotkania 
informacyjno-
konsultacyjno-
animacyjnego (w 
Pelplinie) oraz szkolenia 
dla przedstawicieli 
lokalnych organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych (z Gminy 
Pelplin i Gminy 
Subkowy) z zakresu 
planowania, realizacji, 
dokumentowania i 
rozliczania projektów 
społecznych – 
przygotowanie 
organizacji 
pozarządowych i grup 
nieformalnych do 
udziału w Programie 
grantowym „Działaj 
Lokalnie” (zlecenia dla 
Gminy Subkowy oraz 
Gminy Pelplin – wkład 
do realizacji Programu 
„Działaj Lokalnie” 
2016).

85.59.B

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
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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) 1,300,531.76 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 991,617.71 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,117.78 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 14,115.53 zł

d) Przychody finansowe 837.75 zł

e) Pozostałe przychody 287,842.99 zł

643,132.45 zł

149,800.00 zł

45,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

69.20.Z Obsługa księgowa firm i organizacji 
pozarządowych w zakresie pełnej księgowości, 
książki przychodów i rozchodów, obsługi 
kadrowo-płacowej, sporządzania sprawozdań 
finansowych, udzielania konsultacji (mailowych, 
telefonicznych i bezpośrednich), sporządzanie 
części finansowej do sprawozdania OPP, 
rozliczanie projektów dofinansowanych ze 
źródeł samorządowych, sporządzanie deklaracji 
ZUS, naliczanie składek, sporządzanie zeznań 
rocznych dla pracowników organizacji. Obsługa 
organizacji/podmiotu w siedzibie u klienta oraz 
zdalnie.

68.20.Z Wynajem sali szkoleniowo-konferencyjnej 
dotyczył spotkań biznesowych, szkoleń, 
organizowanych konferencji, spotkań wspólnot 
mieszkaniowych, dyżurów specjalistycznych. W 
ramach wynajmu zapewnialiśmy obsługę 
techniczną sali, udostępnialiśmy materiały 
biurowe, sprzęt multimedialny (rzutnik, 
komputer, nagłośnienie) oraz flipchart. Każdy 
klient miał swojego opiekuna sali. Celem 
zapewnienia wysokiego komfortu dla klientów 
dokonaliśmy wcześniejszego remontu sali. W 
indywidulanych przypadkach na prośbę 
klientów organizowaliśmy catering dla 
uczestników wydarzenia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,702.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 837,932.45 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 63,167.56 zł

0.00 zł

49,525.05 zł

13,642.51 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 396,729.75 zł

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)

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

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 2,010.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 300.00 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: 1,013,873.60 zł 300.00 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

981,255.60 zł 300.00 zł

6,117.78 zł 0.00 zł

5,919.57 zł

8,383.29 zł

0.00 zł

12,197.36 zł 0.00 zł

1 Wsparcie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkańców w ramach Programu 
grantowy "Działaj Lokalnie"

300.00 zł

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

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,362.11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 8,195.96 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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: 

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)

16.0 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)

6.4 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 8,195.96 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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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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

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)

17.00 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

0.00 osób

17.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 380,804.04 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

211,252.17 zł

204,305.09 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

3,350.00 zł

- inne świadczenia 3,597.08 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 169,551.87 zł

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

380,804.04 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 380,804.04 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

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)

0.00 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

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)

31,733.67 zł

7.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

0.00 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)

6.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3.00 osób

3.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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

1 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Miasta Tczewa"

Celem działań jest zwiększenie 
aktywności obywatelskiej i 
wzmocnienie potencjału III 
sektora 
– w tym grup nieformalnych – 
w Gminie Miejskiej Tczew, 
poprzez wsparcie oddolnych 
inicjatyw aktywnych grup 
mieszkańców.

Gmina Miejska Tczew 9,000.00 zł

2 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Gminy Tczew"

Celem działań jest zwiększenie 
aktywności obywatelskiej i 
wzmocnienie potencjału III 
sektora – w tym grup 
nieformalnych – w Gminie 
Tczew, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Tczew 5,000.00 zł

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

7,050.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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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

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)

3 "Wspieranie oddolnych 
inicjatyw mieszkańców 
Gminy Gniew poprzez 
organizację lokalnych 
konkursów grantowych"

Celem działań jest zwiększenie 
aktywności obywatelskiej i 
wzmocnienie potencjału III 
sektora – w tym grup 
nieformalnych – w Gminie 
Gniew, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup mieszkańców.

Gmina Gniew 10,000.00 zł

4 "Współpraca ze 
społecznością lokalną za 
pomocą programów 
grantowych na terenie 
Gminy Morzeszczyn"

Celem podejmowanych działań 
jest zwiększenie aktywności 
obywatelskiej i wzmocnienie 
potencjału III sektora 
– w tym grup nieformalnych – 
w Gminie Morzeszczyn, poprzez 
wsparcie oddolnych inicjatyw 
aktywnych grup mieszkańców.

Gmina Morzeszczyn 4,000.00 zł

5 "Wspieranie oddolnych 
inicjatyw mieszkańców 
Gminy Sztutowo za pomocą 
programu grantowego 
Działaj Lokalnie"

Celem działań jest zwiększenie 
uczestnictwa w kulturze i 
sporcie oraz wzrost 
inicjatywności w zakresie 
kreowania działań kulturalnych 
i sportowych; w obszarach 
kultury, kultury fizycznej i 
turystyki z krajoznawstwem, 
przez mieszkańców Gminy 
Sztutowo, poprzez wsparcie 
oddolnych inicjatyw aktywnych 
grup nieformalnych i organizacji 
pozarządowych.

Gmina Sztutowo 2,000.00 zł

6 "II Edycja Festiwalu Sztuki i 
Mody SZTUKATO"

Celem zadania jest rozwój 
kultury i sztuki oraz 
popularyzacja nowoczesnych 
form artystycznego przekazu.

Gmina Miejska Gdańsk 15,000.00 zł

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

1 "Pomorski aktywator 
społeczny - małe inicjatywy, 
duże zmiany!"

Celem działań jest wzrost aktyw
ności obywatelskiej na Pomorzu
 i wzmocnienie potencjału III se
ktora w województwie pomorsk
im; młodych organizacji i grup 
nieformalnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

144,800.00 zł

2 "Prowadzenie ogrzewalni w 
Tczewie"

Celem zadania jest zapewnienie 
schroninienia i opieki osobom 
bezdomnym w Tczewie.

Wojewoda Pomorski 5,000.00 zł
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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

Artur Rajkowski - członek zarządu 
17.07.2017 r.

Magdalena Siemieńczuk - 
członkini zarządu 17.07.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Przygotowanie organizacji pozarządowych z Gminy Pelplin do 
udziału w Programie "Działaj Lokalnie IX" 2016 poprzez 
organizację spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz 
szkolenia z realizacji, dokumentowania i rozliczania projektów 
społecznych

Gmina Pelplin 3,690.00 zł

2 Przygotowanie organizacji pozarządowych z Gminy Subkowy 
do udziału w Programie "Działaj Lokalnie IX" 2016 poprzez 
organizację szkolenia z realizacji, dokumentowania i rozliczania 
projektów społecznych

Gmina Subkowy 2,460.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Centrum Wolontariatu w Tczewie (obecnie Fundacja To i Co.)

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 22


