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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SOPOT

Powiat SOPOT

Ulica UL. 23 MARCA Nr domu 32 C Nr lokalu 

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

2013-08-28

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 TAK

Urszula Dłutowska wiceprezes Zarządu TAK

Anna Guziewicz członek Zarządu TAK

Marta Domańska 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

Stanisława Grzeszczak przewodnicząca Rady TAK

Krzysztof Krzempek członek Rady TAK

Lucyna Włodarek zastępczyni 
przewodniczącej Rady

TAK

Szymon Faliszewski członek Rady TAK

Karol Krzempek członek Rady TAK

FUNDACJA "NASZ PRZYJAZNY DOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej 
działalności na rzecz   wspierania i niesienia pomocy, opieki, pomocy 
społecznej oraz ochrony zdrowia osób niesamodzielnych, w szczególności 
osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. 

Cele organizacji należy przedstawić zgodnie z jej statutem. Statut Fundacji 
"Nasz Przyjazny Dom" w Rozdziale II. Cele i zasady działania Fundacji 
§ 9 właśnie tak jak powyżej ujmuje cele działalności organizacji. 
Uszczegółowienie następuje w § 10 statutu  i w punkcie 10 tego działu 
sprawozdania.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje cel statutowy w szczególności poprzez:
1) wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie, jak i z ich rodzinami,
2) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym 
likwidowanie barier i uprzedzeń wobec tych osób,
3) pomoc społeczną (rzeczową i finansową) na rzecz osób 
niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej,
4) organizację (budowa i prowadzenie) domów pomocy i opieki o różnych 
profilach  lub rodzinnych domów opieki dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, 
5) tworzenie i prowadzenie nowych form pomocy społecznej  i 
psychiatrycznej, takich jak: ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki 
specjalistycznej, ośrodki rehabilitacji, domowa opieka pielęgniarska, 
mieszkania chronione i inne  formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin,
6) finansowe i organizacyjne wspieranie wypoczynku osób 
niepełnosprawnych,
7) działanie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 
podejmowanie 
i wspieranie inicjatyw związanych z ich zatrudnieniem na otwartym rynku 
pracy,
8) prowadzenie terapii zajęciowej, 
9) promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie,
10) organizowanie życia kulturalnego osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (udział 
w koncertach, pokazach teatralnych i filmowych, wystawach, spotkaniach 
towarzyskich, audycjach muzyczno-słownych), 
11) organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć i imprez 
rekreacyjno-sportowych,
12)  promocję turystyki osób niepełnosprawnych, 
13)  finansowe i organizacyjne wspieranie rehabilitacji medycznej osób 
niepełnosprawnych,
14)  współpracę z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania 
w kierunku tworzenia i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie obywatelskim,
15) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w 
dziedzinach objętych celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi 
zainteresowanymi działaniami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. DOM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE FUNDACJI „NASZ PRZYJAZNY DOM”.
W styczniu 2020 r. nadzór budowlany dokonał odbioru naszego Domu i cały rok 2020 to okres wyposażania, 
zagospodarowywania i przygotowania obiektu do zamieszkania w nim 12 osób niepełnosprawnych. Indywidualne pokoje 
mieszkańców zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami przygotowali do zamieszkania opiekunowie podopiecznych Fundacji. 
Zarząd skupił się na wyposażeniu wspólnych pomieszczeń, tj. kuchnio-jadalni, spiżarni, biblioteki, pomieszczenia klubowo-
telewizyjnego, pralni oraz pomieszczeń towarzyszących – recepcja, pomieszczenia biurowe, pokój opiekunów, pokoje gościnne, 
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sala gimnastyczno-rehabilitacyjna. Wszystkie te działania przypadły 
na okres pandemii i związanymi z nią obostrzeniami, a to bardzo utrudniło i spowolniło prace. Prowadzenie prac 
wykończeniowych było także niezwykle trudne z powodu wyczerpania przez dwuletnią budowę ośrodka funduszy 
zgromadzonych przez Fundację. Dlatego Zarząd zaczął od zorganizowania zbiórki w Internecie na www.zrzutka.pl (uzbierano 
28.202 zł) oraz poszukiwania sponsorów. Pierwszy ze sponsorów – firma Forner z Lublina - zgłosił się sam po uzyskaniu 
informacji o prowadzeniu przez Fundację zbiórki internetowej. Firma ta wykonała zabudowę kuchni, pokoju opiekunów i 
recepcji. Łączna wartość prac to 17 779 zł. Kolejnymi sponsorami, którzy wspierali nasze wysiłki byli: 
 LPP – wyposażenie jadalni i części wypoczynkowej (darowizna  25 000 zł)
 IKEA – wyposażenie pokojów gościnnych (darowizna  21 000 zł)
 Fundacja Castorama Good Home – sprzęt AGD do kuchni (darowizna 25 000zł)
 Doraco – Fundacja im. Magdaleny – wyposażenie biblioteki (darowizna 12 645zł)
 Fundacja PZU – wyposażenie przestrzeni rehabilitacyjnej ( 30 000zł)
 Toyota Carter – nieodpłatne użyczenie na rok samochodu 7-osobowego,  z możliwością kontynuacji współpracy. 
 Satel – wyposażenie pokoju opiekunów oraz biura (dwie darowizny na kwotę 19 870 zł)
 Wykrzyknik Studio – aranżacja przestrzeni wspólnych. Usługa bezkosztowa.
W październiku 2020 r, rozpoczęto wprowadzanie pierwszych mieszkańców.
2. ZREALIZOWANE ZADANIA PUBLICZNE.
W roku 2020 Fundacja zrealizowała dla swoich podopiecznych 3  zadania publiczne:
A. „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych intelektualnie ”,
B. „Razem spędzamy wolny czas ”
C. „Razem lepiej – Gdy nadejdzie czas trzeba odejść, aby wrócić ”.
Realizacja tych zadań w roku 2020 odbyła się z licznymi trudnościami.  Czas pandemii uniemożliwił planowe wykonanie 
poszczególnych zadań.  Od marca realizacja projektów w zaplanowanych formach zatrzymała się. Kiedy wróciła możliwość 
bezpośredniego spotykania się Zarząd Fundacji „Nasz Przyjazny Dom” złożył nowe zaktualizowane oferty. 
Ad.A. Projekt „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych intelektualnie ”  uległ przekształceniom. Zajęcia na basenie w 
okresie od marca do września nie były realizowane z powodu zamknięcia basenu MOSiR-u. Od września zaczęliśmy realizację 
zajęć rehabilitacyjnych na basenie, Niestety, basen został ponownie zamknięty i do końca trwania projektu zajęcia nie zostały 
wznowione. Znacznie lepiej udało się zrealizować zajęcia „nordic walking” (odbywały się na powietrzu, więc przy zachowaniu 
odpowiedniego reżimu sanitarnego nie było przeciwwskazań do ich prowadzenia) oraz rehabilitację prowadzoną we własnej 
sali gimnastycznej. Te ostatnie ćwiczenia w okresie największych obostrzeń prowadzone były on-line. Osoba prowadząca zajęcia 
przygotowywała filmiki z zestawami ćwiczeń, które były przesyłane podopiecznym Fundacji lub ćwiczenia demonstrowała przed 
kamerą komputera. Od października do grudnia, a więc w okresie, kiedy podopieczni Fundacji zaczęli zasiedlanie swoich 
mieszkań, zajęcia prowadzone były (oczywiście z zachowaniem należnej ostrożności) w sali gimnastycznej.
Ad.B. W drugim projekcie musieliśmy dokonać jeszcze więcej zmian. Właściwie w pełnej formie udało się wykonać w lutym bal 
karnawałowy oraz 2 zajęcia artystyczne. Projekt „Razem spędzamy wolny czas ”  uległ znacznym przekształceniom. Zmiany 
wystąpiły 
w planie i harmonogramie tego zadania publicznego. Jego beneficjenci należą do grupy podwyższonego ryzyka. Dlatego też 
na wyraźne życzenie opiekunów naszych podopiecznych zrezygnowaliśmy z wyjść do teatru i kina oraz z zajęć plastycznych 
prowadzonych w sali. W miejsce tych form spędzania wolnego czasu wprowadziliśmy wyjazdy w plener, wycieczki autokarowe 
we własnym gronie. 
Z zaplanowanych w drugiej wersji oferty wycieczek zrealizowaliśmy bardzo udany wyjazd  do stadniny koni w Jantarze (jazdy 
konne 
w stadninie koni, zwiedzanie Mini Zoo, jazdy gokartowe). Drugiej wycieczki (skansen we Wdzydzach) nie zdążyliśmy odbyć, gdyż 
Sopot a następnie całe Pomorze stało się „strefą czerwoną” pandemii spowodowanej koronawirusem Covid-19 i nastąpiły 
liczne obostrzenia. 
W zaistniałej sytuacji staraliśmy się zorganizować zajęcia  na miejscu w domu prowadzonym przez Fundację. Udało się pozyskać 
dwie osoby, które od 1 listopada br. prowadziły zajęcia muzyczne. Terapia muzyką okazała się doskonałym rozwiązaniem, 
wzbudziła wielkie zainteresowanie naszych podopiecznych; zwłaszcza, że troje z nich gra w zespole „Remont Pomp”. Po raz 
drugi dokonaliśmy zmian w ofercie. Chcąc w pełni profesjonalnie prowadzić zajęcia muzyczne, potrzebowaliśmy wyposażenia 
instrumentalnego i dlatego zwróciliśmy się z prośbą o zgodę na przesunięcie funduszy ( 1500,00 zł) niewykorzystanych na 
zorganizowanie wycieczki na zakup instrumentów perkusyjnych, takich jak bębny, trójkąty, marakasy, talerze itp. Zgodę taką 
uzyskaliśmy i dokonaliśmy potrzebnego zakupu. 
Po licznych zmianach i przesunięciach (opisanych powyżej) udało się uzyskać następujące rezultaty:   
 6 godzin zajęć plastycznych, które zaowocowały 10 pracami,
 1 bal karnawałowy, w którym wzięło udział 30 osób,
 1 spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli mieszkańcy „przyjaznego domu” 
 i ich opiekunowie – razem 20 osób; wręczono 12 mikołajowych upominków
 1 jednodniowa wycieczka autokarowa (dla 24 osób),
 6 spotkań muzykoterapeutycznych (w każdym spotkaniu udział wzięło 10 osób)
 zakupiono 11 instrumentów perkusyjnych i 8 nauszników
Ad.C.  W ramach tego projektu przeprowadzono trzymiesięczne warsztaty psychologiczne 
i pedagogiczne dla przyszłych mieszkańców „Naszego Przyjaznego Domu” i ich rodziców. Warsztaty prowadzono hybrydowo: 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

425

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

częściowo stacjonarnie w NPD, częściowo on-line.
Odbyło się:
 10 spotkań psychologicznych dla rodziców
 10 spotkań pedagogicznych dla rodziców
 10 spotkań psychologicznych dla mieszkańców domu
 10 spotkań pedagogicznych dla mieszkańców domu
Przeprowadzone warsztaty pokazały jak potrzebne i ważne jest psychologiczne wsparcie osób opuszczających rodzinny dom 
oraz ich rodziców, u których bardzo często występuje tzw. syndrom pustego gniazda.

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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja przywiązuje szczególną wagę do 
wszechstronnej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, a przede 
wszystkim ich rehabilitacji fizycznej i społecznej. 
W rehabilitacji społecznej chodzi o pełne 
włączenie jednostki   z zaburzeniami 
intelektualnymi  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 
rzeczywistości niepełnosprawni intelektualnie 
nie korzystają z szerokiego wachlarza 
aktywności kulturalnej. Z tego powodu 
pozbawieni są możliwość ćwiczenia 
podstawowych umiejętności życia w 
społeczeństwie, a także nie mogą zaspokajać 
swych „duchowych” potrzeb, przeżywać radości, 
rozwijać wyobraźni. W tym roku  dodatkową 
tamę socjalizacji osób o obniżonej normie 
intelektualnej postawiła pandemia. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia osoby 
niepełnosprawne są  bardziej narażone na 
zarażenie COVID-19. Dlatego też, jeszcze 
bardziej niż osoby sprawne, zostały izolowane 
od realnego świata, a przez to skazane na 
samotność lub przebywanie tylko we własnym 
gronie. Fundacja  skupiła się więc na możliwie 
najszerszym zapewnieniu atrakcyjnych i 
ciekawych zajęć, które pomogłyby naszym 
podopiecznym wyjście z samotności i nie 
poddanie się depresji.

87.90.Z 18 743,07 zł
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18 743,07 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18 356,25 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 235 517,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 119 975,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 46 150,45 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 69 390,96 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 osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.
Fundacja w październiku 2020 opracowała 
harmonogram zakwaterowania 
mieszkańców i według niego wprowadzali 
się nasi podopieczni. Opiekunowie 
mieszkańców, zgodnie z zawartymi z 
Fundacją umowami, zaczęli wpłaty 
ustalonych sum. Opłaty te przeznaczone są 
na całodzienne wyżywienie, media, 
ubrania, podstawowe leki, środki czystości, 
opieka (pensje opiekunów), rehabilitacja, 
rozrywka (kino, teatr itp.). Wpłacane kwoty 
są podstawą odpłatnej działalności pożytku 
publicznego.

87.20.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 148 227,59 zł

2.4. Z innych źródeł 50 190,45 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 743,07 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 316 823,44 zł 18 743,07 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

21 350,72 zł 18 743,07 zł

36 883,00 zł 0,00 zł

1 Fundacja realizowała swoje cele statutowe: szczególnie skupiła się na szeroko rozumianej 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

18 743,07 zł

1 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wskazywali jako cele szczegółowe statutowe 
cele Fundacji i na te właśnie cele przeznaczono pozyskane środki.

18 743,07 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

18 356,25 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:

0,00 zł

44 181,79 zł

75 794,16 zł

28 251,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 98 625,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 267,45 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

112 797,12 zł

145 792,60 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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1.1. 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)

8 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)

0,90 etatów

5 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

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 
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)

6 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

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 40 261,58 zł

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

40 261,58 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(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)  

335,51 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20 596,00 zł

20 596,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 665,58 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15 584,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 24 677,58 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

0,00 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)

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracują od roku 2013 
charytatywnie.

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 Rehabilitacja zdrowotna 
osób niepełnosprawnych  
intelektualnie

Osoby niepełnosprawne 
intelektualnie, zwłaszcza po 
opuszczeniu murów szkoły, 
mają bardzo mało okazji do 
uprawiania sportu i zadbania o 
swój rozwój fizyczny. Celem 
projektu jest podnoszenie 
poziomu aktywności fizycznej 
między innymi poprzez 
zapoznanie z różnorodnymi jej 
formami oraz dostosowanie ich 
do zainteresowań i możliwości 
jednostki. Realizacja projektu 
miała również wytworzyć 
odpowiednia motywację do 
ruchu.

Gmina Sopot 5 700,00 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

4 119,00 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

3 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

2 Razem spędzamy wolny czas Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” 
doceniając wpływ szeroko 
rozumianej kultury na 
socjalizację i rozwój osób o 
obniżonej normie intelektualnej 
 w ramach omawianego tu 
projektu przewiduje udział 
swoich podopiecznych w 
różnych zdarzeniach 
kulturalnych: udział w 
spektaklach filmowych, 
teatralnych, wyjścia do 
kawiarni, muzeum czy na 
koncerty

Gmina Sopot 5 600,00 zł

3 Razem lepiej - projekt dla 
mieszkańców "Naszego 
Przyjaznego Domu" i ich 
rodziców

Celem zadania jest zapewnienie 
wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego w zakresie 
radzenia sobie z emocjami 
zarówno mieszkańców NPD, jak 
i ich rodziców.

Gmina Sopot 6 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Renata Birtus - prezes Zarządu
Urszula Dłutowska - wiceprezes Zrządu Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-13
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