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I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. 
CZĘSTOCHOWA

Gmina M. 
CZĘSTOCHOWA

Ulica KISIELEWSKIEGO Nr domu 101/2 Nr lokalu 

Miejscowość 
CZĘSTOCHOWA

Kod pocztowy 42-215 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 664978735

Nr faksu 343614551 E-mail 
barnaba@barnaba.org.pl

Strona www www.barnaba.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-10-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24093628200000 6. Numer KRS 0000306549
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Agata Flis – prezes 
Marcin Jędryka – skarbnik 
Urszula Puchała – członek zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Rada Fundacji: 
 Witold Kałużny – przewodniczący Rady Fundacji
 Wacław Fedoryszak – członek Rady Fundacji
 Konrad Sawicki – członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z § 9 Statutu Fundacja została powołana w celu:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności charytatywnej;
3. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, a w 
szczególności ludzi młodych;
7. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. upowszechniania kultury i sztuki;
10. przeciwdziałania patologiom społecznym;
11. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
12. podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
13. promocji i organizacji wolontariatu;
14. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 
2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami 
określonymi powyżej w pkt. od 1 do 12
15. reintegracji społecznej i reaktywizacji zawodowej osób 
wykluczonych społecznie.
16. rozwoju turystyki oraz zachowania lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego.

Zgodnie z § 10 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Prowadzenie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 
55.10.Z);
Prowadzenie obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
Prowadzenie pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów 
kempingowych) i pól namiotowych (PKD 55.30.Z); 
Prowadzenie pozostałych miejsc zakwaterowania (PKD 55.90.Z);
Prowadzenie restauracji i innych stałych placówek 
gastronomicznych (PKD 56.10.A); 
Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 
56.10.B); 
Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej 
(PKD 56.29.Z); 
Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
Prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu wychowania przedszkolnego 
(PKD 85.10.Z); 
Prowadzenie szkół podstawowych (PKD 85.20.Z); 
Prowadzenie gimnazjów (PKD 85.31.A);
Prowadzenie liceów ogólnokształcących (PKD 85.31.B)
Prowadzenie liceów profilowanych (PKD 85.31.C);
Prowadzenie techników (PKD 85.32.A);
Prowadzenie zasadniczych szkół zawodowych (PKD 85.32.B);
Prowadzenie szkół specjalnych przysposabiających do pracy (PKD 
85.32.C);
Prowadzenie szkół policealnych (PKD 85.41.Z);
Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 
85.52.Z); 
Prowadzenie nauki języków obcych (PKD 85.59.A);
Działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.59.B);
Wykonywanie działalności wspomagającej edukację ;(PKD 85.60.Z
Prowadzenie działalności szpitalnej (PKD 86.10.Z);
Prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z);
Prowadzenie praktyki lekarskiej specjalistycznej (PKD 86.22.Z);
Prowadzenie praktyki lekarskiej dentystycznej (PKD 86.23.Z);
Wykonywanie działalności fizjoterapeutycznej (PKD86.90.A);
Prowadzenie praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);
Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, 
gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);
Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów (PKD 
59.14.Z); 
Prowadzenie działalności prawniczej (PKD 69.10.Z);
Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania 
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji 
(PKD70.21.Z);
Wykonywania działalności w zakresie pozostałego doradztwa 
związanego prowadzeniem działalności gospodarczej i 
zarządzaniem(PKD 70.22.Z);
Wykonywanie działalności w zakresie pomocy społecznej z 
zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską (PKD 
87.10.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z 
zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 
87.20.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z 
zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
Prowadzenie pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej z 
zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez 
zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu opieki dziennej nad dziećmi 
(PKD 88.91.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu pozostałej pomocy społecznej 
bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 
88.99.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu transportu drogowego towarów 
(PKD49.41.Z)
Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień 
artystycznych (PKD 90.01.Z);
Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie 
przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
Prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej 
(PKD 93.29.Z)
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2012 ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE 
DZIAŁANIA:
1. STREETWORKING – NOWA JAKOŚĆ PRACY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI
Fundacja Świętego Barnaby od sierpniu 2011 r. rozpoczęła realizację projektu 
„Streetworking – nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu 
rozpoczęła się w sierpniu 2011, a zakończenie planowane jest w lipcu 2014. 
Fundacja na jego realizację pozyskała 2 447 570,00 zł.
Fundacja Świętego Barnaby jest liderem Projektu. Partnerem Krajowym jest 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” a Partnerem Zagranicznym - 
przedsiębiorstwo społeczne Barka UK z siedzibą w Londynie. Projekt zakłada 
podjęcie szeregu działań pomocowych adresowanych do osób bezdomnych z 
terenu subregionu północnego woj. śląskiego. Działaniami objęto miasto 
Częstochowa oraz powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski i zawierciański.
W roku 2012 odbyła się jedna wizyta stażowa u partnera zagranicznego - Barka 
UK w Londynie, w których uczestniczyły 4 osoby. Siedmiodniowy staż 
obejmował szkolenia teoretyczne i praktyczne, które przygotowują do 
prowadzenia działań streetworkerskich w Polsce. Uczestnicy stażu brali udział w 
patrolach streetworkerskich realizowanych w modelu mieszanym, odbywających 
się na ulicach Londynu wśród polskich migrantów. Wizyta stażowa była 
kontynuacją współpracy z partnerem Barka UK rozpoczętą w roku 2011. W 
sumie odbyły się 4 wizyty stażowe, w których uczestniczyło 20 osób. 
Patrole streetworkerskie prowadzone są przez 5 par streetworkerów.  Na ulicach 
Częstochowy, Myszkowa i Zawiercia. Streetworkerzy kontynuowali patrole w 
godzinach rannych i wieczornych po 2 godziny. Do końca grudnia 2012 r. 175 
osób bezdomnych – uczestników projektu  otrzymało wsparcie za 
pośrednictwem streetworkerów. 70 % uczestników to osoby bezrobotne, 
pozostali natomiast to osoby nieaktywne zawodowo. 
W ramach patroli streetworkerów udzielono wsparcia w postaci:
• rozmowy motywacyjne, propozycje uzyskania wsparcia w instytucjach pomocy 
społecznej,
•  pomoc doraźna w postaci żywności, odzieży oraz leków,
• pomoc w uzyskaniu dokumentów z MOPS-u, ZUS-u i KRUS-u (dowód 
osobisty, ubezpieczenie - 47 osób spośród uczestników projektu uregulowało 
swoją sytuację prawną)
•  pomoc w uzyskaniu zasiłku celowego i okresowego z MOPS-u, 
• pomoc w rejestracji w Urzędu Pracy,
• pomoc w organizacji detoksykacji na terapii odwykowej, do noclegowni, 
wsparcie w innych instytucji pomocy społecznej, czy w Stacjonarnego Ośrodka 
Reintegracji Społecznej,
Do końca 2012 r. 66 osób zakończyło pomyślnie udział w projekcie.
W ramach projektu  została nawiązana współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej oraz strażą miejską. Wypracowano zasady współpracy w dziedzinie 
pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie w uzyskaniu zasiłku,  
kierowaniu potrzebujących do odpowiednich placówki. 
W ramach projektu prowadzony jest również  Stacjonarny Ośrodek Reintegracji 
Społecznej, na którego potrzeby zaadaptowano budynek starej plebanii w 
Poczesnej k. Częstochowy. Budynek został wydzierżawiony w 2011 na okres 25
 lat. W 2012 r. dokonano remontu oraz wyposażenia pomieszczeń. 
Koszty remontu wyniósł 230.041,73 zł, w tym w 2012 r. 148.631,81 zł 

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

działalność charytatywnej

Druk: MPiPS 4



Mieszkańcy Stacjonarnego Ośrodka Reintegracji Społecznej stale przebywają 
pod całodobową opieką wychowawców, mają zapewnione konsultacje 
psychologiczne, psychiatryczne, prawne oraz opiekę duszpasterską. 
Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa. Mieszkańcy Ośrodka podjęli 
prace w ogrodzie, oraz prace remontowe przy budynku i drobne prace w domu. 
Podejmowane były próby nawiązania lub odbudowywania zerwanych relacji z 
rodziną i najbliższymi. Odbywała się terapia zajęciowa, warsztaty m.in. 
„Komunikacja”, „Wartości”, „Asertywność” i „Stres”. Ponadto rozpoczęto i 
prowadzono proces aktywizacji zawodowej osób bezdomnych objętych 
wsparciem przez Stacjonarny Ośrodek Reintegracji Społecznej. 
Kolejni uczestnicy projektu byli przygotowywani do podjęcia staży u 
pracodawców, w tym w organizacjach pozarządowych. Nawiązano współpracę z 
instytucjami szkoleniowymi celem rozpoczęcia kursów zawodowych przez 
kolejne osoby bezdomne zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego 
opracowaną przez doradcę zawodowego wspólnie z uczestnikami projektu. Na 
koniec grudnia 2012 r. 10 osób skorzystało z doradztwa zawodowego, 7 osób 
ukończyło warsztaty i kursy według indywidualnego planu rozwoju zawodowego, 
4 osoby ukończyły staże. Spośród mieszkańców ośrodka 5 osób przeszło całą 
ścieżkę reintegracji społecznej i podjęło zatrudnienie.  Na dzień 31.12.2012 r. w 
Ośrodku przebywało 12 osób. 
RAZEM KOSZTY DZIAŁANIA wyniosły 977.833,03 zł, w tym za 2012 rok 
681.980,51 zł

2.STREFA AKTYWNOŚCI MŁODYCH
Projekt „Strefa Aktywności Młodych” został zrealizowany dzięki wsparciu 
finansowemu  Fundacji Auchan na Rzecz Młodzieży i współpracy z Auchan 
Częstochowa. 
Zostały osiągnięte wyznaczone cele:
•przeciwdziałanie wśród młodego pokolenia problemom, takim jak wykluczenie 
społeczne i patologie powodowane alkoholem, narkomanią oraz ubóstwem, 
poprzez aktywne włączenie w działalność Strefy Aktywności Młodych,
• wsparcie edukacyjne oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży poprzez 
prowadzenie regularnych zajęć animacyjnych w ramach Strefy Aktywności 
Młodych przez 12 m-cy 3 dni w tygodniu,
• rozwijanie zainteresowań i talentów na zajęciach psychoedukacyjnych i 
warsztatowych, poprzez samopoznanie, samoakceptację oraz kształtowanie 
umiejętności społecznych potrzebnych w środowisku zawodowym.
• wsparcie rodzin w trudach wychowania młodego pokolenia poprzez 
zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu podczas nieobecności rodziców 
w domu spowodowanych obowiązkami zawodowymi lub trudną sytuacją 
rodzinną (niepełnosprawność, sieroctwo, problemy rodzinne) oraz organizację 
spotkań okolicznościowych (św. Mikołaj),
• dożywianie dzieci i młodzieży podczas uczestnictwa w Strefie Aktywności 
Młodych przez 12 m-cy 3 dni w tygodniu.
Wsparcie projektowe otrzymały dzieci i młodzieży, ze szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z okolic dzielnicy Śródmieścia w 
Częstochowie, a także dzieci podopiecznych Fundacji Świętego Barnaby, 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, narażonych na patologie 
społeczne, nie mające dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 
Ponadto dodatkowe 100 osób – dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 
ubogich skorzystało z paczek mikołajkowych. 
W ramach projektu prowadzone były zajęcia z języka angielskiego, doradztwo 
zawodowe oraz warsztaty fotograficzne, muzyczne, ponadto warsztaty 
rękodzieła i krótkometrażowego filmu animowanego. 
Opis poszczególnych działań projektowych.
Działanie I. Prowadzenie zajęć animacyjnych 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, otrzymywały pomoc w 
odrabianiu prac domowych, a także uczestniczyły w różnych konkursach i 
zabawach. Zajęcia miały na celu nauczyć dzieci konsekwencji działania, 
pracowitości, cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych zadaniach oraz 
koleżeńskości i umiejętności pracy zespołowej.
W ramach działalności świetlicy zorganizowano kilka wyjść do kina, wyjazdy do 
Krakowa do parku wodnego i do kopalni soli w Bochni (luty 2012 r.), do teatru 
kukiełkowego w Sosnowcu (wrzesień 2012 r.), na basen do Tarnowskich Gór 
(styczeń 2013 r.).
Działanie II. Specjalistyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży:
1.Warsztaty fotograficzne 
Podczas zajęć uczestnicy poznali działanie aparatu (m.in. budowa i obsługa 
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aparatu) oraz reguły fotografii. Zajęcia prowadzone były w plenerach (zdjęcia w 
plenerze) oraz w profesjonalnej ciemni, gdzie uczestnicy zapoznali się z 
procesem tradycyjnego wywoływania zdjęć (własnoręczne wywoływanie 
negatywu w ciemni, wykonywanie powiększeń, itp.).
Prowadzący założył bloga (ogrodowa24.blogspot.com), na którym dzieci 
prezentują swoje zdjęcia. Z wybranych zdjęć zrobionych przez dzieci 
uczestniczących w warsztatach zorganizowana została wystawa fotograficzna w 
witrynach hotelu Polonia. 
2.Warsztaty muzyczne 
Tematem warsztatów było zapoznanie się z ogólnymi zagadnieniami związanymi 
z rytmiką, śpiewem, oraz poszczególnymi instrumentami – podstawy nauki gry 
na gitarze. Grupa dzieci liczyła przeciętnie 15-20 osób. Dzieci uczyły się 
indywidualnie lub w małych grupkach 2-3 osobowych, po ok. 20 minut każde.
3.Warsztaty rękodzieła 
Zajęcia łączyły różne formy aktywności artystycznej oraz umożliwiały dzieciom 
oswojenie się z porządkiem i estetyką pracy na warsztatach. Brały w nich udział 
wszystkie dzieci obecne na zajęciach animacyjnych.
W ferie zimowe dzieci robiły bałwany z papieru, lepiły z modeliny ulubione 
postacie z bajek, konstruowały z pudełek przedmioty, a na koniec – w ramach 
konkursu – dobrały się w grupy i budowały domy z dużych pudeł. W ten sposób 
powstało piękne osiedle.
4.Warsztaty z języka angielskiego dla grup dziecięcych i młodzieżowych
Tematem warsztatów językowych były zagadnienia z podstaw języka 
angielskiego. Zajęcia łączyły różne formy aktywności: zabawy ruchowe, gry 
planszowe, piosenki i krótkie bajki – wszystko z elementami języka angielskiego.
Dla grupy dzieci starszych, oprócz zajęć wzbogaconych w różne ćwiczenia, 
stwarzano możliwość pomocy przy odrabianiu lekcji z języka angielskiego.
5.Warsztaty z doradztwa zawodowego 
Zajęcia obejmowały konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zaniedbanych środowiskowo.
Spotkania grupowe miały na celu kształtowanie zachowania i umiejętności 
społecznych, ułatwiających funkcjonowanie dzieciom/młodzieży w grupie 
rówieśniczej, co w dalszej perspektywie przekłada się na funkcjonowanie w 
środowisku zawodowym poprzez ukierunkowanie uczestników na poszukiwanie i 
uświadamianie sobie własnych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości i 
pokonywanie barier.
6.Warsztaty krótkometrażowego filmu animowanego 
Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się jak powstaje film animowany. 
Następnie na kolejnych spotkaniach wykonywały różne rysunki i prace. Tworzyły 
w ten sposób postacie, rekwizyty i scenografię, za pomocą których stworzyły 
filmy animowane techniką poklatkową. 
7.Warsztaty teatralne 
W ramach planowanych teatralnych spektakli, na które nie udało się zabrać 
dzieci zrealizowano dwa przedsięwzięcia. W listopadzie i grudniu 2012 r.  dzieci 
przedstawiły Jasełka. Dzieci uczyły się odgrywać różne role, śpiewać kolędy; 
przygotowano też stroje i rekwizyty. Występ miał swoją prapremierę w domu 
Agape w Lubojence, gdzie młodzi aktorzy pokazali swoje przedstawienie 
bezdomnym. Premiera natomiast miała miejsce na spotkaniu opłatkowym dla 
Fundacji Świętego Barnaby i jej podopiecznych.
Działanie III.  Spotkanie mikołajkowe.
W grudniu 2012 roku zorganizowano w Teatrze im. A. Mickiewicza w 
Częstochowie przedstawienie. spotkanie ze Św. Mikołajem. Dzieci po obejrzeniu 
spektakle wróciły do siedziby Fundacji Świętego Barnaby, gdzie Mikołaj wraz z 
pomocnikami rozdał im paczki. 

ŁĄCZNA KWOTA ZADANIA w 2012 r. 83.279.99 zł

3. PROGRAM SOCJALNY „UBODZY WŚRÓD NAS”
Program „Ubodzy wśród nas” jest adresowany do: rodzin, osób samotnych, 
niepełnosprawnych, które żyją w skrajnych warunkach bytowych. 
Celem programu jest  zakup oraz  pozyskiwanie i przekazywanie opału, butli 
gazowych, artykułów szkolnych, leków i podstawowych sprzętów domowych, 
m.in.: meble, sprzęt  AGD i inne. Przy pomocy wolontariuszy Fundacja 
przekazuje potrzebującym rodzinom pozyskany i zakupiony towar poprawiając 
warunki bytowe tych rodzin. W ramach zadania wsparcie otrzymało 320 rodzin. 
RODZAJ POMOCY WARTOŚĆ W ZŁ
Leki 20.907,37 zł
Odzież, buty 4.899,97 zł

Druk: MPiPS 6



Opał 9.317,15 zł
Butla gazowa  8.699,02 zł
Sprzęt AGD 5.800,30 zł
Artykuły szkolne 8.672,82 zł
Pozostała działalność charytatywna  50.931,71 zł
Przekazanie wyposażenia szkole 57.135,25 zł
RAZEM 166.363,59 zł
Do  realizacji programu pomocy rodzinie, a także programu pomocy 
żywnościowej  wykorzystywano samochód dostawczy, który służył do 
przewożenia i przekazania ww. artykułów oraz art. spożywczych (w tym produkty 
PEAD) dla rodzin objętych pomocą. 
RAZEM KOSZTY DZIAŁANIA w 2012 roku – 204.745,69 zł, w tym 9.350,00 zł 
dotacji ze środków Urzędu Miasta Częstochowa 

4. SAMARYTANIN” – PROGRAM POMOCY CHORYM
 W ramach program pomocy chorym fundacja zakupiła leki i  medykamenty dla 
podopiecznych fundacji. W ramach programu fundacja wystąpiła do konkursu 
grantowego „Razem możemy więcej” zorganizowanego przez Fundację Dbam o 
Zdrowie. W ramach konkursu  fundacja uzyskała grant na zakup leków w 
wysokości 10 000 zł.
Projekt pt.: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”   realizowany był od marca do 
grudnia 2012 roku, w którym  objęto pomocą, w zakupie leków, najbardziej 
potrzebujących podopiecznych fundacji.  W czasie trwania projektu zakupiono 
leki dla rodzin w tym dla: osób starszych, przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych, dzieci i rodziny, osoby bezrobotnych oraz osób 
bezdomnych. Zakupu leków dokonywana została na podstawie recept. 
Poprzez realizacje ww. projektu fundacja mogła w sposób jeszcze bardziej 
efektywny wspomóc chorych poprzez likwidacje barier, kontynuacja leczenia, 
polepszenie zdrowia.
Do najważniejszych rezultatów projektu należą: 
- wyeliminowanie barier w dostępie do leków,
- kontynuacja leczenia przez podopiecznych fundacji, oraz
- polepszenie zdrowia.
RAZEM KOSZTY DZIAŁANIA W 2012 r.  24.899,84 zł.
5. PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
Programie pomocy żywnościowej był prowadzony po części przy współpracy z 
,,Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej w ramach Europejskiego Programu 
Pomocy Żywnościowej PEAD, z którego z pomocy skorzystało 431 osób. 
Wartość przekazanej pomocy wyniosła 53 240,37 zł.
LP Produkt Wydano
(w kg/l) Wartość otrzymanych artykułów spożywczych w zł
1 Cukier biały 1000g 480,00 1.903,11
2 Dżem 390g 1.427,40     6.393,15
3 Groszek z marchewką 400g 576,00 1.586,30
4 Herbatniki 200g 672,00 4.091,48
5 Kasza gryczana 500g 360,00 1.251,40
6 Klopsiki w sosie pomidorowym 850g 2.182,80 7.425,89
7 Makaron świderki 500g 1.920,00 4.233,60
8 Masło ekstra 200g 10,00 159,27
9 Mąka pszenna 1000g 780,00 983,16
10 Mielonka wieprzowa 400g 2.054,40 12.274,01
11 Mleko UHT 1l 6.000,00 10.530,58
12 Płatki kukurydziane 500g 320,00 994,56
13 Ryż 1000g 400,00 999,60
14 Ser topiony 100g (1 tacka) 50,00 414,26
RAZEM 17.232,60 53.240,37
Fundacja współpracuje z PSS „Społem”. Spółdzielnia w roku 2012 przekazała 
żywność na kwotę 1.379,43 zł.
Przy pomocy wolontariuszy fundacja przekazuje artykuły żywnościowe wśród 
podopiecznych.  W  ciągu roku wolontariusze fundacji sporządzają paczki 
świąteczne (Święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia). Rodzinom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej świadczona jest nieustanna pomoc doraźna.  W 
roku 2012 pomocy udzielono 806 rodzinom, w tym rodziny wielodzietne, osoby 
samotnie wychowujące dzieci jak i osoby samotne. Fundacja udzieliła pomocy 
rodzinom w postaci przekazania art. spożywczych o łącznej wartości 112.024,33
 zł.
RAZEM KOSZTY DZIAŁANIA 205.026,23 zł 
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6. „NAPROTECHNOLOGIA – TROSKA O PŁODNOŚĆ” 
Fundacja Świętego Barnaby od października 2012 r. podjęła działania związane 
z realizacją projektu „Troska o płodność”, który obejmuje profilaktykę, 
monitorowanie, ocenę stanu zdrowia kobiet, leczenie niepłodności małżeńskiej i 
schorzeń kobiecych z zastosowaniem rozpoznawania płodności i 
naprotechnologii oraz promocję tego  tematu. W zakres podejmowanych działań 
wchodzi m.in.:  
• upowszechnianie wiedzy na temat płodności i naprotechnologii,
• podjęcie współpracy z wykwalifikowanym instruktorem Modelu Creighton oraz 
konsultantem  medycznym NFP w celu udzielenia uczestnikom projektu 
profesjonalnej pomocy w zakresie porad edukacyjnych, będących bazą do 
dalszych konsultacji medycznych, podjęcie indywidualnego planu diagnostyki i 
leczenia małżeństw,
• pomoc materialna dla inicjatyw związanych z opieką nad małżeństwami,
• pomoc psychologiczna i duchowa dla par małżeńskich borykających się z 
problemem niepłodności -  współorganizowanie  rekolekcji dla niepłodnych 
małżeństw oraz  rekolekcji o tematyce małżeńskiej ze szczególnym  
uwzględnieniem odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W ramach programu dla małżeństw, które podjęły leczenie metodą 
naprotechnologii przekazywana będzie pomoc finansowa w kwocie 1000,00 zł 
na parę, przewidziano dla stu małżeństw. Fundacja ponadto będzie 
współorganizowała spotkania dla niepłodnych małżeństw oraz rekolekcje o 
tematyce małżeńskiej. Planuje się organizowanie  warsztatów rozpoznawania 
płodności – cykl 4 weekendowych spotkań w odstępach 1-miesięcznych dla 
grupy około 25-30 małżeństw i par narzeczonych oraz rekolekcji wakacyjnych 1-
tygodniowych – tematyka rozpoznawania płodności, leczenia niepłodności, oraz 
tematyka małżeńska, odpowiedzialne rodzicielstwo.
W 2013 r. zaplanowano zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji 
„NaProTECHNOLOGY - po prostu dobra medycyna” poruszającą tematykę 
płodności, diagnostykę i leczenie niepłodności oraz wymiar etyczny leczenia.

7. DOM „ZDROWA RODZINA” W TRONINACH
Dom „Zdrowa Rodzina” będzie miejscem wypoczynku i wsparcia rodziny poprzez 
 prowadzenie działań szkoleniowych, edukacyjnych, integracyjnych wśród rodzin 
będących w trudnej sytuacji życiowej. W domu odbywać się będą turnusy 
formacyjno-terapeutyczne prowadzone przez przygotowaną kadrę.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Troniny w powiecie Kłobuckim. 
Prace budowlane prowadzone były zgodnie z projektem budowlanym 
dotyczącym rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego z częściową 
zmianą sposobu jego użytkowania na ośrodek terapii zajęciowej w obrębie 
działek nr 11/213 13/5 o łącznej powierzchni 1 718 m2.
Przed zakupem dokonaliśmy wyceny na podstawie operatu szacunkowego.
Dom znajduje się na terenie Jury Krakowsko-Wieluńskiej w Zielonym 
Wierzchołku Śląska w gminie Lipie, powiat kłobucki. Teren domu znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Liswarty, która właśnie w okolicach Tronin ma 
odcinek z malowniczymi zakolami. Możliwość pieszych wycieczek po Jurze, 
spływy kajakowe to główne walory turystyczne naszej inwestycji. Odbiór budynku 
planowany jest na styczeń 2013 r. 
RAZEM KOSZTY DZIAŁANIA   wynosiły 1.361.532,58 zł. w tym z roku 2012 
roku 400.637,40 zł.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2038

1

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1.Fundacja Świętego Barnaby od sierpnia 2011 r. rozpoczęła 
realizację projektu „Streetworking – nowa jakość pracy z osobami 
bezdomnymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu 
rozpoczęła się od sierpnia 2011, a zakończenie planowane jest 
do lipca 2014.W ramach realizacji projektu Fundacja musiała 
przystosować budynek jako Stacjonarnego Ośrodka Reintegracji 
Społecznej, który zaadaptowano. W 2012 r. dokonano remontu 
oraz wyposażenia pomieszczeń. 

2. Programu „Ubodzy wśród nas” jest skierowany na pomoc: 
rodzinom, osobą samotnym, niepełnosprawnym, które żyją w 
skrajnych warunkach bytowych. Celem programu jest  zakup oraz 
 pozyskiwanie i przekazywanie żywności, opału, butli gazowej, 
artykułów szkolnych, leków i podstawowych sprzętów domowych, 
m.in.: meble, sprzęt  AGD i inne.

3. W ramach program „Samarytanin” fundacja zakupiła leki i  
medykamenty dla podopiecznych. W ramach programu fundacja 
wystąpiła do konkursu grantowego „Razem możemy więcej” 
zorganizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie.

4. Programie pomocy żywnościowej był prowadzony po części 
przy współpracy z ,,Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej w 
ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. 
Fundacja współpracuje z PSS „Społem”. Przy pomocy 
wolontariuszy fundacja przekazuje artykuły żywnościowe wśród 
podopiecznych.  W  ciągu roku wolontariusze fundacji 
sporządzają paczki świąteczne (Święta Wielkanocne oraz Bożego 
Narodzenia). Rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej 
świadczona jest nieustanna pomoc doraźna.  W roku 2012 
pomocy udzielono 806 rodzinom, w tym rodziny wielodzietne, 
osoby samotnie wychowujące dzieci jak i osoby samotne.

5. Dom „Zdrowa Rodzina” będzie miejscem wypoczynku i 
wsparcia rodziny poprzez  prowadzenie działań szkoleniowych, 
edukacyjnych, integracyjnych wśród rodzin będących w trudnej 
sytuacji życiowej. W domu odbywać się będą turnusy formacyjno-
terapeutyczne prowadzone przez przygotowaną kadrę.

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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6. Projekt „Strefa Aktywności Młodych” został zrealizowany dzięki 
wsparciu finansowemu  Fundacji Auchan na Rzecz Młodzieży i 
współpracy z Auchan Częstochowa. 
Zostały osiągnięte wyznaczone cele:
• przeciwdziałanie wśród młodego pokolenia problemom, takim 
jak wykluczenie społeczne i patologie powodowane alkoholem, 
narkomanią oraz ubóstwem, poprzez aktywne włączenie w 
działalność Strefy Aktywności Młodych,
• wsparcie edukacyjne oraz integracja społeczna dzieci i 
młodzieży poprzez prowadzenie regularnych zajęć animacyjnych 
w ramach Strefy Aktywności Młodych przez 12 m-cy 3 dni w 
tygodniu,
• rozwijanie zainteresowań i talentów na zajęciach 
psychoedukacyjnych i warsztatowych, poprzez samopoznanie, 
samoakceptację oraz kształtowanie umiejętności społecznych 
potrzebnych w środowisku zawodowym.
• wsparcie rodzin w trudach wychowania młodego pokolenia 
poprzez zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu podczas 
nieobecności rodziców w domu spowodowanych obowiązkami 
zawodowymi lub trudną sytuacją rodzinną (niepełnosprawność, 
sieroctwo, problemy rodzinne) oraz organizację spotkań 
okolicznościowych (św. Mikołaj),
• dożywianie dzieci i młodzieży podczas uczestnictwa w Strefie 
Aktywności Młodych przez 12 m-cy 3 dni w tygodniu.
Wsparcie projektowe otrzymały dzieci i młodzieży, ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z okolic 
dzielnicy Śródmieścia w Częstochowie, a także dzieci 
podopiecznych Fundacji Świętego Barnaby, pochodzących z 
rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, narażonych na patologie 
społeczne, nie mające dostępu do atrakcyjnych form spędzania 
czasu wolnego. Ponadto dodatkowe 100 osób – dzieci i 
młodzieży pochodzących z rodzin ubogich skorzystało z paczek 
mikołajkowych. 
W ramach projektu prowadzone były zajęcia z: 
• warsztaty fotograficzne 
• warsztaty muzyczne 
• warsztaty rękodzieła 
• warsztaty z języka angielskiego dla grup dziecięcych i 
młodzieżowych
• warsztaty z doradztwa zawodowego 
• warsztaty krótkometrażowego filmu animowanego 
• warsztaty teatralne.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

88.99.Z

87.90.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

W roku 2012 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą 
polegającą na sprzedaż detaliczna książek.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek 
prowadzona w w

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

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) 3,367,396.17 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,330,045.25 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 139,195.99 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,152,988.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 729,350.00 zł

720,000.00 zł

0.00 zł

9,350.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 125,234.90 zł

0.00 zł

70,615.10 zł

54,619.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 220,626.48 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 41,484.22 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 41,484.22 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 3,308,954.10 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 909,971.17 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,556,627.46 zł 375,395.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

532,645.29 zł 375,395.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

97,711.77 zł

242,938.24 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

683,332.16 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Program pomocy rodzinie 195,395.69 zł

2 Program pomocy żywnościowej 150,406.43 zł

3 Dom "Zdrowa Rodzina" w Troninach 400,637.40 zł

4 Samarytanin (14899,84) i Streetworking (148631,81) 163,531.65 zł

1 cele statutowe 909,971.17 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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: podatek akcyzowy

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

17.0 osób

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)

10.7 etatów
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30.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

41.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

5.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

9.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 27.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 699,644.72 zł

a) z tytułu umów o pracę 352,705.14 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 352,705.14 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 346,939.58 zł

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

70,065.39 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 70,065.39 zł

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

9,455.68 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,841.16 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,668.22 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,950.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,000.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Chleb Życia  Punkt Pomocy Socjalnej 5,000.00 zł

2 Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - FERIE 2012 550.00 zł

3 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3,800.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Urszula Puchała - członek zarządu 30.05.2013
Justyna Nowak - księgowa 30.05.2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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