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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina RZESZÓW

Powiat RZESZÓW

Ulica UL. UNII LUBELSKIEJ Nr domu 6 Nr lokalu 8

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-016 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja.profil@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36420940700000 6. Numer KRS 0000612951

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

Marcin Andrzej Mołoń Prezes Zarządu TAK

Tomasz Kazimierz 
Kobylański

Wiceprezes 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

Łukasz Sebastian Bobko Członek Komisji Nadzoru TAK

Grzegorz Rokosz Członek Komisji Nadzoru TAK

FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO - FIL
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wspieranie działań z obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczenia społecznego
2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 
społecznej
3. Wspieranie kultury i sztuki; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
oraz ochrona zdrowia publicznego
4. Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania
5. Przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie wiedzy społeczno-
ekonomicznej społeczeństwa, wspieranie rozwoju gospodarczego, 
przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Działalność nieodpłatna:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu 
skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych 
oraz budowaniu sieci wsparcia osób pochodzących z obszaru włączenia 
społecznego, 
2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 
3) organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, 
warsztatów, prelekcji i seminariów oraz konkursów, imprez, akcji 
plenerowych itp. dla różnych osób i grup wiekowych oraz dla instytucji i 
podmiotów, służących realizacji celów statutowych,
4) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i 
innych zwłaszcza z obszaru włączenia społecznego,
5) tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i 
reintegracji,
6) prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, punktów 
konsultacyjnych oraz innego grupowego i indywidualnego wsparcia 
specjalistycznego,
7) prowadzenie poradnictwa społecznego, obywatelskiego, zawodowego i 
prawnego,
8) prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
9) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach, 
służących realizacji celów statutowych,
10) organizowanie pomocy charytatywnej i humanitarnej,
11) tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, spółdzielni 
socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej i innych podmiotów/instytucji propagujących idee polityki 
społecznej,
12) tworzenie i prowadzenie placówek o profilu edukacyjnym, 
sportowym, rekreacyjnym,
13) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, 
14) współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, w kraju i za 
granicą w celu realizacji zadań statutowych,
15) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych,
16) wspomaganie organizacyjne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 
3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
17) prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 

Działalność odpłatna:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących podniesieniu 
skuteczności oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych 
oraz budowaniu sieci wsparcia osób pochodzących z obszaru włączenia 
społecznego,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 
3) organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, 
warsztatów, prelekcji i seminariów oraz konkursów, imprez, akcji 
plenerowych itp. dla różnych osób i grup wiekowych oraz dla instytucji i 
podmiotów, służących realizacji celów statutowych,
4) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i 
innych zwłaszcza z obszaru włączenia społecznego,
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5) tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i 
reintegracji,
6) prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, obozów, punktów 
konsultacyjnych oraz innego grupowego i indywidualnego wsparcia 
specjalistycznego,
7) prowadzenie poradnictwa społecznego, obywatelskiego, zawodowego i 
prawnego,
8) prowadzenie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
9) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach, 
służących realizacji celów statutowych,
10) organizowanie pomocy charytatywnej i humanitarnej,
11) tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych, spółdzielni 
socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej i innych podmiotów/instytucji propagujących idee polityki 
społecznej,
12) tworzenie systemu wsparcia, w tym tworzenie i prowadzenie 
placówek o różnym profilu oraz placówek profilaktycznych dla osób 
uzależnionych, w tym od uzależnień behawioralnych, osób bezdomnych, 
seniorów i innych osób pozostających w sytuacji kryzysowej,
13) tworzenie i prowadzenie placówek o profilu edukacyjnym, 
sportowym, rekreacyjnym,
14) współpraca z instytucjami samorządowymi, związkowymi, 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, w kraju i za 
granicą w celu realizacji zadań statutowych,
15) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, 
16) wspomaganie organizacyjne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 
3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
17) prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Rok 2018
• ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE – (PZU) – kontynuacja projektu - do 30.06.2018
Dofinansowane z Fundacji PZU w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”.
Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji 
i Rozwoju PERSPEKTYWA z siedzibą w Rzeszowie)
o Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Świlczy
o Beneficjenci: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice, wychowawcy 
i członkowie społeczności lokalnej (biorący udział w warsztatach i rozgrywkach w gry planszowe)
o Cel główny: wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie 
przestrzeni do wszechstronnego rozwoju
o W ramach projektu prowadzone są zajęcia warsztatowe:
•  Trening twórczości i kreatywności – gry planszowe mega rozwojowe.
•  Trening kompetencji społecznych – liderzy komunikacji (Tematyka: komunikacja, współpraca, asertywność, zarządzanie 
zespołem)
•  Trening zdolności poznawczych (techniki efektywnego uczenia się ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie,  gimnastyka 
mózgu, gry logiczne 
i łamigłówki, rozwój zdolności poznawczych, elementy pedagogiki cyrku (żonglerki).
o Organizacja Rozgrywek w gry planszowe podsumowujących zajęcia projektowe – 04.06.2018 

• „PRZEPIS NA WIĘZI” 
Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – 
25.05.2018-15.12.2018 
o Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA z siedzibą 
w Rzeszowie)
o Działania nakierowane na wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i aktywnie włączających w zadanie seniorów oraz ich 
wnuki.
o W ramach projektu zrealizowano:
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• konkurs kulinarny na terenie województwa podkarpackiego, zakładający współpracę przy przygotowaniu potraw przez 
dziadków i wnuki oraz stworzenie książki kulinarnej z najlepszymi tradycyjnymi przepisami, w celu ich zapisu dla przyszłych 
pokoleń (+ publikacja książek)

• „MOJE ŻYCIE BĘDZIE MIAŁO TAKI SENS, JAKI JA SAM MU NADAM ” 
 Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  
04.06.2018-15.12.2018
o Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA z siedzibą 
w Rzeszowie)
o Działania nakierowane na wsparcie osób niepełnosprawnych i umożliwienie im rozwoju zainteresowań, pasji i umiejętności
o W ramach projektu zrealizowano zindywidualizowane, dopasowane do potrzeb poszczególnych uczestników działań zajęcia z 
obszaru kultury i sztuki: 
 Zajęcia artystyczne z zakresu grafiki komputerowej
 Zajęcia taneczne
 Zajęcia wokalne
 Lekcja gry na gitarze
 Zajęcia artystyczne z zakresu: malarstwa, grafiki, kroju i szycia
 Zajęcia artystyczne: biżuteria i rękodzieło artystyczne

• „DRZEWO WOLNOŚCI TRZEBA CIĄGLE PODLEWAĆ” 
 Zadanie dofinansowane ze środków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 01.05.2018-
31.12.2018
Rola Fundacji: Partner w realizacji zadania wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły 
im. Władysława Kojdra z siedzibą w Grzęsce.
o Działania nakierowane na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, poszerzanie ich wiedzy w sferze działań obywatelskich i 
partycypacji publicznej, wolności narodowej oraz osobistej
o W ramach zadania zrealizowano:
o Konferencja inauguracyjna – precyzyjne dostosowanie oddziaływań do potrzeb odbiorców i wdrażanie skutecznych metod 
działania na terenie Gminy Przeworsk
o Warsztaty dla dzieci i młodzieży  o tematyce związanej z wolnością osobistą 
i narodową
o Warsztaty szkoleniowe dla ngo
o Prelekcje na temat partycypacji publicznej i ekonomii społecznej
o Spotkanie konsultacyjne w ramach Gminnego Programu Współpracy z ngo
o Przegląd twórczości artystycznej „Wolność niejedno ma imię”
o Organizacja Centrum Wsparcia Społecznego
o Spotkania  współtworzenia podmiotu ekonomii społecznej w Gminie Przeworsk 
z przedstawicielami Samorządu Lokalnego i Rady Gminy

• Rajd Małych Rowerków 
Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  - 
01.07.2018-31.07.2018
Rola Fundacji: Partner w realizacji zadania (wraz z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu)
W ramach zadania zrealizowano imprezę promującą aktywne i konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego w gronie 
rodzinnym obejmującą różnorodne atrakcje, konkursy sprawnościowe, animacje oraz tytułowy rajd (w alternatywnych trasach) 
w ramach propagowania zdrowego stylu życia oraz pielęgnowania więzi rodzinnych. 

•  „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko – słowackiego” – rajdy rowerowe
Rola Fundacji: organizator rajdów na zlecenie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” 
05.09.2018-31.10.2018
W ramach projektu zapewniono kompleksową organizację 4 rajdów rowerowych na terenie Polski oraz Słowacji, mających na 
celu wzmocnienie współpracy polsko-słowackiej, promocję dziedzictwa kulturowego pogranicza, zdrowego stylu życia oraz 
aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

• „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy! ” 
Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  – 
01.09.2018-15.12.2018
Rola Fundacji: twórca i realizator projektu
W ramach projektu na terenie powiatów ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego 
i dynowskiego) zrealizowano:
o warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym szczególnie 
narkotyków oraz dopalaczy (15 szkół x 5 klas)
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o konsultacje indywidualne dla wychowawców klas biorących udział w warsztatach
o kampanie edukacyjno-profilaktyczne (15 szkół)

• Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – podnoszenie 
skuteczności oddziaływań oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej – 01.09.2018-15.12.2018
Rola Fundacji: twórca i realizator projektu
W ramach projektu zrealizowano:
o szkolenia dla pracowników instytucji i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu 
powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i przeworskiego

• Wyjazd edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia 
ośrodków pomocy społecznej na terenie Podkarpacia – 27.10.2018

• TOSZEK - Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych na zlecenie Urzędu Gminy Toszek (Śląsk) – 29.10.-29.11.2018
Miejsca realizacji: 
 Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku
 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
 Szkoła Podstawowa w Kotulinie
 Szkoła Podstawowa w Paczynie
 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
 Publiczne Przedszkole w Toszku

o Program profilaktyczny obejmował:
• zajęcia warsztatowe dla uczniów i wychowanków przedszkoli - budowanie zasobów osobistych, konstruktywne rozwiązywanie 
problemów, radzenie sobie ze stresem 
i napięciem,  budowanie sieci wsparcia w kontekście profilaktyki zachowań ryzykownych 
• indywidualne spotkania superwizyjne dla wychowawców klas i grup, w których realizowano warsztaty (omówienie wniosków 
oraz opracowywanie planów wychowawczych uwzględniających potrzeby indywidualne dzieci oraz grup, w których 
funkcjonują)

• ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE (PZU) - II EDYCJA – 10.09.2018-30.06.2019 
Dofinansowane z Fundacji PZU w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”.
Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji 
i Rozwoju PERSPEKTYWA z siedzibą w Rzeszowie)

o Miejsca realizacji: 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

o Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych, rodzice, wychowawcy
o i członkowie społeczności lokalnej (biorący udział w warsztatach i rozgrywkach w gry planszowe)
o Cel główny: wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie 
przestrzeni do wszechstronnego rozwoju, czerpanie inspiracji z postaw bohaterów narodowych w codziennym życiu
o W ramach projektu przeprowadzono  zajęcia warsztatowe z elementami:
• treningu twórczości i kreatywności – tworzenie i wykorzystanie gier planszowych 
• treningu kompetencji społecznych – (tematyka: komunikacja, współpraca, asertywność, zarządzanie zespołem, umiejętności 
liderskie)
• treningu zdolności poznawczych –(techniki efektywnego uczenia się ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie,  gimnastyka 
mózgu, gry logiczne i łamigłówki, rozwój zdolności poznawczych, elementy pedagogiki cyrku (żonglerki).
• Na zakończenie projektu odbyły się Międzyszkolne Rozgrywki w Gry Planszowe

II KONFERENCJA WOJEWÓDZKA pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka - współpraca międzyinstytucjonalna ” 
Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Realizowana we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

o Data: 12 października 2018 r.
o Miejsce: Sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
o Cel: wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
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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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego kształtowania polityki 
społecznej w tej dziedzinie.
o Patronat: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Do udziału w konferencji zaproszono poszczególne służby i instytucje zajmujące się na terenie województwa podkarpackiego 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym: przedstawicieli samorządu województwa; Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej; samorządów lokalnych: Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Dyrektorów szkół, wychowawców 
i pedagogów; Dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i 
Grup Roboczych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom, policjantów, 
pracowników służby zdrowia, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki przemocy. 
Jej celem nadrzędnym jest wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji 
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego 
i efektywnego kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie.

• KONFERENCJA - ZAPOBIEGANIE ZACHOWANIOM AUTODESTRUKCYJNYM WŚRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY - W ODNIESIENIU DO NOWYCH ŚRODKÓW - PSYCHOAKTYWNYCH 
I KRYZYSÓW EMOCJONALNYCH UCZNIÓW” 
o Zrealizowana dzięki dofinansowaniu oraz przy współpracy Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie. Data: 28 września 2018 r.
o Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa S. Pelczara w Rzeszowie
o Cel: Zintensyfikowanie działań  mających na celu identyfikację, diagnozę i zwalczanie zachowań autodestrukcyjnych wśród 
dzieci i młodzieży oraz zapoznanie uczestników z możliwościami profilaktyki i wczesnej interwencji tych zachowań, na bazie 
oddziaływań prowadzonych przez instytucje i organizacje zajmujące się tą tematyką. 
o Forma: wykładowo-warsztatowa
o Uczestnicy: dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie i wychowawcy klas 
z podkarpackich szkół  (250 uczestników) 

• PCPR Przeworsk - Warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych  
8.11.2018 – Odkrywanie zasobów dziecka – warsztaty talentów i kreatywności oraz rozwoju osobistego.
15.11.2018 - Uzależnienia behawioralne.

• „Z pomocą rodzinie”
Projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: VII Integracja społeczna, działanie: 8.4. Poprawa dostępu do 
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
Rola Fundacji: Realizator projektu w partnerstwie z Gminą Przeworsk/Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku.
W ramach projektu realizowane są:
o diagnoza potrzeb uczestników projektu
o wsparcie dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
 Rodzinny Punkt Konsultacyjny (psycholog, prawnik, mediator)
 wyjazdowe rodzinne warsztaty profilaktyczne
 stacjonarne rodzinne warsztaty profilaktyczne
 socjoterapia
 profilaktyka uzależnień od alkoholu
 profilaktyka narkomanii
 zapobieganie agresji i przemocy w rodzinach
 trening kompetencji i umiejętności społecznych
 trening kompetencji podstawowych
 trening kompetencji rodzicielskich 
 wypłata zasiłków dla rodzin uczestniczących w projekcie
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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

3377

105

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Działalność profilaktyczna - promocja zdrowego i 
bezpiecznego stylu życia m.in. profilaktyka i 
przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy 
(prowadzenie szeregu oddziaływań z dziećmi, 
młodzieżą, rodzinami, organizacja konferencji 
podnoszących skuteczność i wspierających 
współpracę międzyinstytucjonalną placówek 
edukacyjnych i pomocowych). Realizacja działań 
w obrębie tej sfery działalności pożytku 
publicznego realizowana była m.in. w ramach 
projektów: "Zajęcia dodatkowe mega 
rozwojowe" (I i II edycja), "W uzależnienia nie 
wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy", II 
konferencja “Przeciwdziałanie krzywdzeniu 
dziecka - współpraca międzyinstytucjonalna ”

85.59.B 0,00 zł

2

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

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (np. odbiorców usług ośrodków 
pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych) 
m.in. poprzez prowadzenie punktów 
konsultacyjnych, warsztatów artystyczno-
rozwojowych, treningów umiejętności 
społecznych i profilaktyk, konsultacje dotyczące 
usprawniania funkcjonowania instytucji 
pomocowych oraz rehabilitacyjnych. Działania w 
tej sferze działalności pożytku publicznego 
realizowane były m.in. poprzez projekty: "Moje 
życie będzie miało taki sens jaki ja sam mu 
nadam", "Przepis na więzi".

86.90.E 0,00 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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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

3 ochrona i promocja zdrowia

Organizacja inicjatyw i projektów mających na 
celu propagowanie zdrowia psychicznego i 
fizycznego oraz rozwój więzi międzyludzkich (w 
tym imprez dla dzieci, młodzieży oraz rodzin,  
rajdów rowerowych, kampanii społeczno-
profilaktycznych, konkursów propagujących 
zdrowe odżywianie). Działania w tej sferze 
działalności pożytku publicznego odbywały się 
m. in. w ramach projektów „W uzależnienia nie 
wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy! ” 
(kampanie promujące zdrowy styl życia) oraz 
"Przepis na więzi".(promocja zdrowych i 
tradycyjnych potraw).

93.21.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Organizacja we współpracy z Podkarpackim 
Kuratorium Oświaty konferencji dot. 
zapobiegania zapobiegania zachowaniom 
autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży 
w odniesieniu do nowych środków 
psychoaktywnych i kryzysów 
emocjonalnych uczniów.W konferencji 
wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy i 
psycholodzy z podkarpackich szkół. 
Konferencja odbyła się w formule dwu - 
modułowej, z częścią seminaryjną 
przeznaczoną dla osób zarządzających 
placówkami i podejmującymi działalność 
administracyjną oraz częścią warsztatową 
dla osób pracujących ścisłym kontakcie z 
uczniami.

82 30.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie oddziaływań profilaktycznych 
dot. zapobiegania uzależnieniom 
substancyjnym i wzmacniania zasobów 
indywidualnych dzieci w celu lepszego 
radzenia sobie w obliczu problemów i 
napięć emocjonalnych. Realizacja działań w 
tej sferze działalności pożytku publicznego 
odbyła się w formie realizacji programu 
profilaktycznego skierowanego przeciw 
uzależnieniom substancyjnym w Gminie 
Toszek oraz rajdów rowerowych na terenie 
Polski i Słowacji, promujących zdrowy i 
aktywny styl życia -   „Aktywność 
inspirowana dziedzictwem przyrodniczym 
pogranicza polsko – słowackiego”.

85.59.B 0,00 zł

3

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Organizacja 4 rajdów rowerowych 
obejmujących teren pogranicza polsko-
slowackiego w celu wzmacniania 
współpracy miedzy Polską i Słowacją, 
promocji kultury polskiej za granicą oraz 
propagowania zdrowych i aktywnych 
sposobów spędzania czasu wolnego. Tytuł 
projektu: „Aktywność inspirowana 
dziedzictwem przyrodniczym pogranicza 
polsko – słowackiego”. Wspólne działanie 
połączone z aktywnością fizyczną, 
umożliwiło zacieśnienie więzi między 
dwoma sąsiadującymi narodami w 
warunkach bardziej naturalnych niż te 
zainspirowane sytuacjami formalnymi. Taka 
forma zapewniła trwałość nawiązanych 
relacji i zainicjowała współpracę w obrębie 
kolejnych inicjatyw przewidzianych na 
przyszłe lata.

93.21.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 360 533,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 194 033,42 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 166 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 20 510,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 192 465,98 zł

w 
tym:

28 385,00 zł

29 500,00 zł

134 580,98 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
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2.4. Z innych źródeł

147 557,44 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 801,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -137,07 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 0,00 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: 359 951,88 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

191 231,81 zł 0,00 zł

166 637,07 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 083,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

20 510,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

0,00 etatów

19 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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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)

9 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

7 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 44 142,30 zł

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

44 142,30 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)  

193,53 zł

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

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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 44 142,30 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 800,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 342,30 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 II Konferencja Wojewódzka 
pt. "Przeciwdziałanie 
krzywdzeniu dziecka - 
współpraca 
międzyinstytucjonalna" z 
zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
cyberprzemocy.

Wzmocnienie współpracy i 
zwiększenie koordynacji działań 
instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w celu lepszego 
planowania strategicznego i 
efektywnego kształtowania 
polityki społecznej w tej 
dziedzinie.

Województwo Podkarpackie - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

15 100,00 zł

2 Szkolenie dla Zespołów 
Interdyscyplinarnych 
realizujących zadania 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – podnoszenie 
skuteczności oddziaływań 
oraz poprawa współpracy 
międzyinstytucjonalnej.

Zwiększenie poziomu 
kompetencji przedstawicieli 
instytucji
i podmiotów realizujących 
zadania z zakresu 
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w celu 
podniesienia jakości i 
dostępności świadczonych 
usług.

Województwo Podkarpackie - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

13 350,00 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

3 500,00 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

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) 

3 „W uzależnienia nie 
wpadamy na zdrowy styl 
życia stawiamy!”

Wspieranie działań 
edukacyjnych i informacyjnych 
wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych z terenu powiatów 
ropczycko-sędziszowskiego, 
rzeszowskiego i dynowskiego w 
zakresie profilaktyki uzależnień, 
a w tym: środków odurzających, 
substancji psychoaktywnych, 
środków zastępczych i nowych 
substancji psychoaktywnych 
przy jednoczesnym 
promowaniu zdrowego i 
aktywnego stylu życia.

Województwo Podkarpackie - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

16 000,00 zł

4 "Moje życie będzie miało 
taki sens jaki ja sam mu 
nadam"

Stworzenie warunków do 
wzrostu integracji społecznej 
poprzez umożliwienie 
uczestnictwa w 
przedsięwzięciach kulturalnych 
osób niepełnosprawnych z 
powiatu przeworskiego, 
lubaczowskiego i 
rzeszowskiego.

Województwo Podkarpackie - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

23 900,00 zł

5 "Przepis na więzi" Zwiększenie i rozwój oferty 
świadczeń pomocy społecznej 
dla seniorów z województwa 
podkarpackiego poprzez 
organizację działań 
wzmacniających więzi 
międzypokoleniowe i aktywnie 
włączających w zadanie 
seniorów oraz ich wnuki 
(realizacja konkursu 
kulinarnego oraz stworzenie 
książki kucharskiej 
podsumowującej konkurs).

Województwo Podkarpackie-
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

33 599,00 zł

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

1 "Z pomocą rodzinie" (lata 
realizacji 2018-2020)

Zwiększenie dostępności usług 
społecznych w szczególności 
usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług 
wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.

Województwo Podkarpackie - 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

38 630,00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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)

Brak.

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

organizacji

Marcin Andrzej Mołoń 
Tomasz Kazimierz Kobylański Data wypełnienia sprawozdania

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

2019-07-11
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