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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. SOPOT

Powiat M. SOPOT

Ulica 23 MARCA Nr domu 32 Nr lokalu C

Miejscowość SOPOT Kod pocztowy 81-820 Poczta SOPOT Nr telefonu 509786719

Nr faksu E-mail naszprzyjaznydom@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22195429200000 6. Numer KRS 0000474643

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

Renata Birtus prezes Zarządu Fundacji TAK

Urszula Dłutowska wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Anna Guziewicz członek Zarządu 
Fundacji

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

Stanisława Grzeszczak przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Danuta Ratajczak członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Krzempek członek Rady Fundacji TAK

Romana Maćkiewicz członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Najważniejszym zadaniem Fundacji realizowanym w roku 2018 była budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Nasza organizacja chce zapewnić godne życie dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie i 
dlatego realizuje w Sopocie pionierską inwestycję, która odpowie  na wiele potrzeb osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. Placówka niepełnosprawnym zapewni:
 mieszkania o charakterze chronionym,
 niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 warunki do rehabilitacji fizycznej,
 udział w zajęciach terapeutycznych (plastycznych, fotograficznych, muzycznych itp.), 
 dostęp do wydarzeń kulturalnych,
 pracę w spółdzielni socjalnej,
Opiekunom osób niepełnosprawnych zapewni wsparcie dzięki możliwości uzyskania krótkoterminowej opieki 
nad podopiecznymi.
1 marca br. ruszyła budowa. 26 maja nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego, a 3 grudnia odbyło się 
zawieszenie wiechy.
                                
2. Projekt "Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne"
Fundacja „Nasz Przyjazny Dom”  od 3 lat współpracuje z niemiecką organizacją Lebensgemeinschaft  Wickersdorf e. 
V., która podobnie jak my sprawuje pieczę nad osobami o obniżonej normie intelektualnej. Obie organizacje przez 
cały rok prowadzą dla swych podopiecznych różnego rodzaju zajęcia artystyczne, zaś w  czerwcu postanowiły 
spotykać się na tygodniowych warsztatach integracyjno-artystycznych. W nowym środowisku beneficjenci realizują w 
plenerze zadania artystyczne. Uczestniczą także we wspólnych ogniskach i zabawach, poznają kraj, zwyczaje, 
kulturę gospodarzy. Poplenerowe prace są eksponowane na wystawach organizowanych w kraju, który przygotował 
warsztaty. Projekt ten obejmuje swym działaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym wieku i o różnym 
stopniu niepełnosprawności. Realizacja zadania daje jego uczestnikom szansę na szeroko rozumianą rehabilitację 
społeczną poprzez umożliwienie dostępu do pożądanych dóbr (aktywne, twórcze wypełnianie  czasu, poznanie 
nowych miejsc i nowych ludzi) na równi z osobami w normie intelektualnej. W realizacji naszego projektu dużą wagę 
przywiązujemy do działań odwołujących się do osiągnięć arteterapii, ponieważ swobodna ekspresja, opierająca się 
na oddziaływaniach niewerbalnych, jest szczególnie ważną i odpowiednią terapią dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. W czerwcu 2017 r. organizatorem warsztatów była Fundacja „Nasz Przyjazny Dom”, a ich tematem 
było wykonywanie biżuterii, figurek  i obrazków z koralików. W tym roku 12 osób
 z Sopotu pojechało na warsztaty do Wickersdorfu. Gospodarze przygotowali ciekawe zajęcia (wykonywali lampy z 
papierowym abażurem, malowali patykami pejzaże na kartonach), a także zapewnili bogaty program turystyczny 
(zwiedzali Muzeum Minerałów, jaskienie solne, hutę szkła itd.) oraz udział wraz z niemieckimi kolegami we 
wspólnych zajęciach, zabawach.

3. Fundacja w ciągu całego roku organizuje dla swoich podopiecznych różnego rodzaju zajęcia umożliwiające im 
miłe i ciekawe spędzenie czasu. W roku 2018 byliśmy 2 razy w kinie, wzięliśmy udział 
w spektaklu Teatru Muzycznego w Gdyni, odwiedziliśmy oliwskie ZOO, Aquapark w Sopocie. Zorganizowaliśmy 
także wspólne śniadanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy oraz obchody Światowego Dnia Zespołu 
Downa.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

108

3
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Beneficjentami  działalności Fundacji są osoby 
niepełnosprawne intelektualnie, zaś głównym  celem 
jest integracja i rehabilitacja społeczna tych osób. 
W rehabilitacji społecznej chodzi o pełne włączenie 
jednostki upośledzonej umysłowo we wszystkie 
przejawy życia społecznego, aby była i czuła się 
wartościowym, użytecznym członkiem społeczeństwa, 
który z jednej strony korzysta 
ze wszelkich dóbr, osiągnięć kultury  i cywilizacji, a z 
drugiej aktywnie włącza się w ich pomnażanie.
W roku 2018 zorganizowano wyjścia do teatru, kina, 
kawiarni,  zoo, aquaparku.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 59 280,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 52 280,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 000,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5 879,57 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

2 514,52 zł

10 427,33 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 24 821,42 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 34 458,58 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 - dodatkowo podać 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
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

8 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Renata Birtus
Urszula Dłutowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Rada Fundacji 1

2019-06-26

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

Druk: NIW-CRSO 6


