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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-28

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

Marta Domańska członek Zarządu TAK

Anna Guziewicz 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

Lucyna Włodarek zastępczyni 
przewodniczącej Rady

TAK

Krzysztof Krzempek członek 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)

Statut organizacji cele statutowe ujmuje w następujący sposób: "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". 
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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Fundacji „Nasz Przyjazny Dom”.
O ile rok 2020 był okresem wyposażania, zagospodarowywania i przygotowania obiektu do zamieszkania w nim 12 osób 
niepełnosprawnych, to rok  2021 stał się pierwszym rokiem przystosowania się do prowadzenia mieszkalnictwa chronionego  
podopiecznych Fundacji. W pierwszej kolejności przy współpracy z rodzicami i opiekunami opracowano regulaminy 
postępowania w placówce 
w różnych dziedzinach. Przygotowano także „Karty mieszkańca” zawierające wiadomości o poszczególnych osobach 
mieszkających w „Naszym Przyjaznym Domu” (np.: czego dotyczy niepełnosprawność, jakie inne choroby występują, czy 
występuje uczulenie – jeśli tak, to na co, u jakich lekarzy specjalistów leczą się, jakie leki przyjmują, czy pracują zawodowo itp.). 
Wypełnianiem funkcji opiekuńczych kierowała pani Aleksandra Brzezińska – dyrektor całego ośrodka Fundacji. Zarząd Fundacji 
po konsultacjach z opiekunami i rodzicami zdecydował, że obiady będą dostarczane przez jedną z sopockich firm 
gastronomicznych, zaś śniadania i kolacje mieszkańcy będą przygotowywać samodzielnie.
Należy podkreślić, iż rok 2021 to nadal okres pandemii, która bardzo skomplikowała sytuację wszystkich mieszkańców, jak i 
zatrudnionych opiekunów. Dużym sukcesem Zarządu Fundacji było zaszczepienie  już w lutym przeciw wirusowi Covid- 19 
wszystkich pracowników i jedenaścioro mieszkańców.
Władzom Fundacji udało się wreszcie 20 września zorganizować, odkładane wielokrotnie z powodu pandemii, oficjalne, 
uroczyste otwarcie „Naszego Przyjaznego Domu”. 
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Niezwykle cenne dla mieszkańców było wsparcia okazane przez firmę Toyota Carter w postaci użyczenia Fundacji nowego 8-
osobowego auta  (wartość wsparcia to 200 000 zł)
Dzięki złożeniu 5 ofert w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta na realizację zadań publicznych pozyskano dodatkowe 
fundusze umożliwiające wzbogacenie działalności na rzecz mieszkańców „przyjaznego domu”.

2. Zrealizowane zadania publiczne.
W roku 2021 Fundacja zrealizowała dla swoich podopiecznych następujące  zadania publiczne:
A. „Przyjazna kuchnia – wiem co jem”
B. „Sport to zdrowie”
C. „Zaprzyjaźnij się ze sztuką”
D. „Znowu razem”
E.  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami ” – edycja za rok 2021
Podobnie jak w ubiegłym roku realizację zaplanowanych zadań publicznych bardzo utrudniała pandemia Covid- 19. Jednakże 
udało się nam zrealizować zdecydowaną większość projektów.
Ad.A.  (01.03.2021- 15.12.2021) - otrzymana dotacja to 2290,00 zł.
Realizacja projektu objęła 10 dwugodzinnych warsztatów prowadzonych 
przez dietetyczkę. Zostały one  zrealizowane dla mieszkańców „przyjaznego domu”, którzy rozpoczęli swoje samodzielne życie i 
dzięki prowadzonym zajęciom mieli poznać zasady prawidłowego odżywiania się oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. 
W warsztatach brali udział także asystenci, a w niektórych również szkolili się rodzice. Dietetyczka sporządziła przykładowe 
przepisy posiłków sporządzone według zasad zdrowego żywienia oraz opracowała dla mieszkańców indywidualne plany 
żywieniowe.  
Ad.B.  (01.03.2021- 15.12.2021) - otrzymana dotacja to 8000,00 zł.
Celem tego zadania było utrzymanie sprawności fizycznej mieszkańców NPD w okresie ograniczonych możliwości poruszania się 
spowodowanych pandemią Covid-19.  W ramach projektu przeprowadzono 35 zajęć sportowych - treningów i zawodów  w 
różnych dyscyplinach sportu połączonych z wykładami tematycznymi. Treningi obejmowały: ćwiczenia na sali gimnastycznej 
NPD, siłowni zewnętrznej, marsze nordic walking po lesie,  zajęcia zumby,  zajęcia taneczne, grę w tenisa ziemnego, grę w bule. 
Zawody sportowe (każdy w wymiarze 2 godzin w połączeniu z wykładami tematycznymi)  to:  
3  zawody gry w tenisa stołowego
2 zawody gry w bowling
2 zawody gry w bule
3 zawody pływackie na basenie
Ad.C. (01.03.2021- 31.12.2021) - otrzymana dotacja to 3000,00 zł.
 W ramach realizacji zadania przeprowadzono  25 dwugodzinnych warsztatów arteterapeutycznych: 
 zajęcia parateatralne połączone z elementami muzykoterapii  –  10 warsztatów w okresie marzec- październik 
 zajęcia rękodzielnicze  - 15 warsztatów w okresie kwiecień - grudzień 
Wszystkie zajęcia prowadziła  wykwalifikowana kadra - pracownicy Fundacji „Nasz Przyjazny Dom” - z  wieloletnim 
doświadczeniem w organizacji  zajęć arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Realizacja 
zadania publicznego pozwoliła beneficjentom uzewnętrznić poprzez sztukę własne emocje, pragnienie, myśli i opinie; pogłębiła 
ich integracje, poczucie wspólnoty; rozwinęła zdolności komunikacyjne; wywołała wzrost pewności siebie i pozytywnego 
myślenia o sobie.
 Ad.D.  (01.07.2021 – 31.12.2021) – otrzymana dotacja to 4500,00 zł.
Projekt „Znowu razem” objął 12  podopiecznych Fundacji  oraz ich opiekunów. Mimo trwającej pandemii udało nam się 
zrealizować zaplanowane spotkania i wycieczki:
 1 spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli mieszkańcy „przyjaznego domu” i ich opiekunowie – razem 20 osób; wręczono 12
 mikołajowych upominków o wartości 100 zł każdy, 
 1 spotkanie w kawiarni, 
 1 zawody bowlingowe, 
 1 spektakl w Teatrze Muzycznym („Skrzypek na dachu”)
 4 seanse filmowe („Walka z dziadkiem”, „Kosmiczny mecz”, „Diuna”, „Zupa nic”) 
 1 wystawa w Muzeum Miasta Sopotu,
 wycieczka do stadniny koni „Iskra” w Sztumskim Polu („Dzień w siodle”),
 wycieczka do Malborka, zwiedzanie zamku krzyżackiego,
 wycieczka do Babiego Dołu i pieszy spacer przez las wokół jeziora, 
 dodatkowo udało się zrealizować udział w zajęcia w Centrum Nauki „Experyment” .

Realizacja projektu „Znowu razem” pozwoliła osiągnąć jak  najpełniejszą integrację 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie 
ze społeczeństwem i dać im okazję 
do radosnych przeżyć.
Ad.E. (27 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r).  – faktycznie poniesione koszty bezpośrednie zadania to 369 311,83 Niezwykle 
ważnym projektem realizowanym w roku 2021 był Programu ”Asystent  osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-
2021 - w roku 2021” Uczestnikami było 12 dorosłych osób niepełnosprawnych:  9 spośród nich ma orzeczony znaczny stopień 
niepełnosprawności, a 3 ma stopień umiarkowany, przy czym 10 podopiecznych ma niepełnosprawności sprzężone. Połowa 
uczestników  ma  trudności w komunikowaniu się, zaś wszyscy, z racji posiadanych niepełnosprawności (trudności ruchowe, 
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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

poważna wada wzroku, duże ograniczenia intelektualne), nie są samodzielni mobilnie.
Wszystkim podopiecznym asystenci zapewnili wsparcie w:
– wykonywaniu codziennych czynności życiowych, m.in. poprzez asystenturę w zakupach, czynnościach toalety, doborze 
odpowiedniego do pogody ubioru, przygotowaniu posiłku, obsłudze sprzętów kuchennych, sprzątaniu, czy też praniu,
– funkcjonowaniu w życiu społecznym, m.in. poprzez pomoc w organizacji wspólnych uroczystości, korzystaniu z wydarzeń 
społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, z zajęć edukacyjnych i sportowych,
– komunikacji i mobilności, poprzez asystenturę w dojściu (lub dojeździe) i powrocie do/z miejsca wybranego przez mieszkańca 
naszego domu, np. do pracy, miejsca zajęć terapeutycznych, miejsca prób teatralnych lub muzycznych, placówki służby 
zdrowia, kościoła, pływalni, teatru, kina, banku, urzędu pocztowego itp.
Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest zrealizowanie 8442,5 godzin asystentury dla 14 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wdrożenie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną wpłynęło na stymulację uczestników  do 
aktywności społecznej i wzmocniło ich w realizacji prawa 
do niezależnego życia.  Nasi podopieczni przyswoili lub utrwalili wiele umiejętności związanych z życiem codziennym (zakupy, 
sporządzanie posiłków, pranie, obsługa sprzętów domowych). Dobrze poznali miasto, w którym teraz mieszkają  i  działalność 
potrzebnych im urzędów. Nabrali przez to większej samodzielności, pewności siebie. Osobista opieka asystenta pozwoliła im 
rozwijać własne zainteresowania: każdy z nich mógł iść, zgodnie z własnymi potrzebami, do kina, teatru, ZOO lub po prostu do 
lasu czy na lody. Realizacja Programu 2021 pozwoliła przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. 
 Miejscem realizacji zadania był przede wszystkim ośrodek „Nasz Przyjazny Dom” zlokalizowany przy ul. Władysława IV 1c w 
Sopocie prowadzony przez naszą Fundację. Ośrodek to między innymi  12 urządzonych pokojów z łazienkami, wspólna kuchnia 
z pełnym wyposażeniem i jadalnia, salon  z kanapami, stolikami i telewizorem oraz sala gimnastyczna wyposażona w przyrządy 
do rehabilitacji. Realizując usługi wsparcia asystenci z podopiecznymi odwiedzali także placówki kulturalne(teatry, kina, muzea, 
opera, galerie artystyczne itp.)i gastronomiczne  oraz obiekty sportowe w całym. Trójmieście. Zorganizowali sobie parami 
również kilka dłuższych wycieczek poza miasto (przejazd pociągiem lub samochodem asystenta}.
Fundacja zapewniła finansowanie udziału swoich podopiecznych w wielu różnych wydarzeniach. Dlatego też asystenci mieli 
wybór w realizacji ciekawych zajęć: między innymi każdy z nich  wraz ze swoim podopiecznym mogli wziąć udział w 
przedstawieniu teatralnym w Teatrze Muzycznym, kilka razy w seansach filmowych, odwiedzali muzea, wystawy artystyczne 
oraz w Centrum Nauki Experyment.
Program „Asystent  osobisty osoby z niepełnosprawnościami  w roku 2021” okazał się niezwykle cenny i owocny dla wszystkich 
jego beneficjentów. Zaobserwowaliśmy wiele pozytywnych zmian, jakie zachodziły w zachowaniu naszych podopiecznych dzięki 
wsparciu asystentów.

3. Działalność gospodarcza
Od początku roku 2021 działalność prowadziła spółdzielnia socjalna powstała w roku 2020 i  zatrudniająca pięciu mieszkańców 
„Naszego Przyjaznego Domu”. Ich praca związana była ściśle z działalnością gospodarczą w dziedzinie wynajmu  3 pokojów 
gościnnych oraz  sali konferencyjnej: udzielali informacji w recepcji, pomagali w sprzątaniu pomieszczeń konferencyjnych, 
przygotowaniu pokojów do wynajęcia. Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej oraz jego pracownicy, dzięki współpracy z 
gdyńskim Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymali  wsparcie 2 osób przyjętych na pięciomiesięczny staż, z możliwością dalszego 
zatrudnienia w ramach „zatrudnienia prewencyjnego”.
Działalność gospodarcza Fundacji dotyczy także przestrzeni przeznaczonej na prowadzenie rehabilitacji. W roku 2021 
pozyskano komorę hiperbaryczną (terapia tlenem) wartości 50 000 zł, której  ostateczna cena zakupu wyniosła 25 000 zł netto. 
Zakup ten sfinansowała Firma Satel.
W celu usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokojów pozyskano wsparcie OWES i 
przebudowano stronę WWW tak, że stworzono możliwość rezerwacji oraz szybkiej płatności online.

Działalność ośrodka prowadzonego przez Fundację „Nasz Przyjazny Dom” ze względu na swój unikatowy charakter budziła w 
roku 2021 duże zainteresowanie. Świadczą o tym liczne telefony rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 
przedstawicieli organizacji, które też chcą stworzyć podobne domy.
O „Naszym Przyjaznym Domu” nakręciły programy i pokazały na swoich antenach TVP Gdańsk oraz telewizja Polsat.
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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

196

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 chce w swoim domu stworzyć warunki 
do wszechstronnej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych:  czuwanie nad kondycją 
fizyczną podopiecznych oraz czynne włączanie 
ich w normalne życie społeczne.  Fundacja 
dysponuje własną salą gimnastyczną z pełnym 
wyposażeniem, w której prowadzi zajęcia 
gimnastyczne i rehabilitacyjne. Korzystamy także 
z zajęć na basenie sopockiego MOSiR-u. Misją 
Fundacji „Nasz Przyjazny Dom” jest stworzenie 
warunków do pełnej rehabilitacji społecznej i 
usamodzielniania się podopiecznych  Próbujemy 
spełnić ten celi m.in.   dzięki włączeniu ich  w 
różne zdarzenia kulturalne: udział  w 
spektaklach filmowych, teatralnych, wyjściach 
do muzeum  czy na koncerty. Chcemy w ten 
sposób osiągnąć jak  najpełniejszą integrację 
osób niepełnosprawnych intelektualnie ze 
społeczeństwem i dać im okazję do radosnych 
przeżyć. Fundacja spełnia także marzenie o tym, 
by mieszkańcy mogli w pełni poczuć się dorośli, 
samodzielni i pełnowartościowi. Takie uczucia 
powoduje możliwość podjęcia pracy zawodowej. 
Dwaj podopieczni Fundacji pracują na otwartym 
rynku pracy: w gdańskim Urzędzie Miasta i 
gdyńskim Experymencie. Pięciu mieszkańców 
znalazło zatrudnienie w utworzonym przez 
Fundację przedsiębiorstwie ekonomii 
społecznej,

87,90.Z 17 649,10 zł

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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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) 1 360 983,30 zł

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

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 "Nasz Przyjazny Dom" 
wybudowała i prowadzi dom dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. W tym 
domu zamieszkuje 12 osób. Każda osoba 
zajmuje własny pokójz łazienką. Ponadto do 
dyspozycji ma wyposażoną kuchnię z 
zapleczem, salon, bibliotekę, pralnię i salę 
gimnastyczna. Fundacja zawarła umowę z 
opiekunami mieszkańców i co miesiąc 
wpłacają oni określone kwoty na 
utrzymanie mieszkańców "przyjaznego 
domu". Wpłacane sumy stanowią podstawę 
odpłatnej działalności pożytku publicznego 
prowadzonej przez Fundację.

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

1 55.10.Z

Fundacja posiada trzy, komfortowo  wyposażone dwuosobowe pokoje. Wynajem tych 
pomieszczeń stanowi podstawę działalności gospodarczej naszej organizacji. Stanowi także 
trzon utworzonego w 2020 roku przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Stan pandemii 
utrudnił działalność spółdzielni socjalnej, ale w 2021 wszystko nabrało rozpędu. W spółdzielni 
socjalnej pracę znalazło pięciu podopiecznych Fundacji. Pracują oni na 0,5 etatu, a 
wynagrodzenie dofinansowuje im PFRON. pełnią dyżury w recepcji, udzielają informacji 
gościom „przyjaznego domu”, pobierają opłatę klimatyczną, przygotowują  pokoje do 
wynajęcia.

2 85.60.Z

Działalność spółdzielni socjalnej obejmuje także wynajem sali konferencyjnej. Sala 
udostępniana jest w celach edukacyjnych: organizowane są tu zajęcia dydaktyczne, kursy, 
pokazy związane z zajęciami kulturalnymi. Z naszej sali konferencyjnej korzystali między 
innymi słuchacze sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz słuchacze Uniwersytetu 
SWPS. Pięciu pracowników zatrudnionych w fundacyjnej spółdzielni socjalnej obsługuje 
wynajem sali: organizuje wnętrze według życzenia klienta (dobiera ilość i ustawienie stolików 
oraz krzeseł), instaluje potrzebne pomoce naukowe (rzutnik, ekran itp.), a na koniec zajęć 
sprząta salę.
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17 649,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 553 311,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 570 960,54 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 351 832,15 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 69 747,67 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 368 442,94 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 359 647,67 zł

2.4. Z innych źródeł 430 375,09 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 17 649,10 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

163 165,88 zł

368 855,56 zł

21 290,00 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

259 150,00 zł

30 750,00 zł

0,00 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)

69 747,67 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 14 220,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 80 656,25 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 38 053,42 zł

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: 1 216 712,46 zł 17 649,10 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

556 740,33 zł 17 649,10 zł

271 175,90 zł 0,00 zł

31 694,25 zł

2,24 zł

2 816,26 zł

354 283,48 zł 0,00 zł

1 Ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Fundacja realizowała 
swoje cele statutowe, przede wszystkim szeroko rozumianą rehabilitację

17 649,10 zł

1 Podatnicy podatku dochodowego wskazywali jako cele szczegółowe statutowe cele Fundacji i na te 
cele przeznaczono uzyskane środki

17 649,10 zł

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 38 053,42 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
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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)

7 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)

5,25 etatów

7 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)

0 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 369 765,00 zł

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

361 730,68 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 

8 034,32 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)  

3 331,22 zł

9 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

9 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

227 004,74 zł

227 004,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 142 760,26 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 219 570,42 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 142 160,26 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)

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 „Przyjazna kuchnia – wiem 
co jem”

Zapoznanie 
usamodzielniających się 
mieszkańców "przyjaznego 
domu" z zasadami 
prawidłowego odżywiania się 
oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego.

Gmina Sopot 2 290,00 zł

2 "Sport to zdrowie" Celem tego zadania było 
utrzymanie sprawności fizycznej 
mieszkańców NPD  w okresie 
ograniczonych możliwości 
poruszania się spowodowanych 
pandemią Covid-19.

Gmina Sopot 8 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 720,00 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

3 "Zaprzyjaźnij się ze sztuką" Realizacja zadania publicznego 
miała pomóc beneficjentom 
uzewnętrznić poprzez sztukę 
własne emocje, pragnienie, 
myśli i opinie; pogłębiła ich 
integracje, poczucie wspólnoty; 
rozwinęła zdolności 
komunikacyjne; wywołała 
wzrost pewności siebie
i pozytywnego myślenia o 
sobie.

Gmina Sopot 3 000,00 zł

4 "Znowu razem" Zadanie realizowane było w 
drugiej połowie 2021 r., po 
długim okresie ścisłego 
"cowidowego zamknięcia". 
Przeprowadzenie tego projektu 
miało pozwolić na  ponowne 
osiągnąć jak  najpełniejszej 
integrację 12 osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie ze 
społeczeństwem i dać im okazję 
do radosnych przeżyć.

Gmina Sopot 4 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 „Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnościami” – 
edycja za rok 2021

Wdrożenie usługi asystenta 
osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną wpłynęło na 
stymulację uczestników  do 
aktywności społecznej i 
wzmocniło ich w realizacji 
prawa 
do niezależnego życia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej

338 663,66 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Urszula Dłutowska

Renata Birtus
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-28
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