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

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-29

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

2016-04-14

2018-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36420940700000 6. Numer KRS 0000612951

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie działań z obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczenia społecznego, w 
tym:
• prowadzenie wielokierunkowych działań profilaktycznych oraz 
naprawczych zapobiegających patologiom społecznym, 
przeciwdziałających uzależnieniom 

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 Mołoń Prezes Zarządu TAK

Tomasz 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-29 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

i wszelkiemu wykluczeniu różnych grup społecznych;
• podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze przyczyn 
powstawania i rozwoju zachowań patologicznych oraz wykluczeń 
społecznych;
• rozwój sformalizowanych form opieki i wsparcia oraz środowiskowych 
form pomocy i samopomocy względem osób i rodzin z obszaru włączenia 
społecznego;
• działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania 
i ochrony praw dziecka oraz wsparcia systemu pieczy zastępczej;
• poprawa sytuacji społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej oraz zdrowia 
psychicznego osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• rzecznictwo interesów i wzmacnianie grup w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej w tym w szczególności rodzin i osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo, niepełnosprawnych, seniorów, osób uzależnionych, ubogich i 
bezdomnych;
• działalność na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą; 
• działalność charytatywna; 
• holistyczna rewitalizacja społeczna i środowiskowa z uwzględnieniem 
działań inwestycyjnych.

2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 
społecznej, w tym:
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
oddolne inicjatywy;
• podejmowanie inicjatyw w zakresie wdrażania i promowania istotnych 
rozwiązań prawnych i społecznych oraz partycypacja w tworzeniu dorobku 
prawnego Unii Europejskiej;
• podejmowanie otwartego dialogu społecznego i integracja środowisk 
lokalnych;
• podejmowanie inicjatyw, wspieranie i promowanie działań opartych na 
współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 
terytorialnego;
• upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami; 
• pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie między innymi: równego 
statusu  płci,  ich roli i miejsca we współczesnym świecie oraz 
upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn;
• pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
• promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
• działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
• zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości prawnej obywateli, 
budowanie poradnictwa obywatelskiego;
• działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie;
• upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
• promocja i organizacja wolontariatu;
• propagowanie tolerancji poprzez szerzenie idei równości.

3. Wspieranie kultury i sztuki; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
oraz ochrona zdrowia publicznego, w tym:
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
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• działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury 
i dziedzictwa narodowego;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej 
i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:
 Działalność nieodpłatną taką jak:

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 odpłatną taką jak:
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 
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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

1) Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii - Projekt „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, zrealizowany w 2021 roku, stanowił pierwszy etap 
współpracy pomiędzy Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL, a stowarzyszeniem Karpatské Centrum 
Spolupráce, n.o. Celem ogólnym mikroprojektu było podniesienie jakości i skuteczności nieformalnej edukacji w sytuacji 
zagrożenia pandemią, które będzie miało wpływ na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom nauczycieli, uczniów i łagodząc skutki pandemii COVID- 19 zrealizowaliśmy szereg zadań, zmierzających do 
niwelowania skutków pandemii oraz radzenia sobie w sytuacjach z nią związanych. W trakcie realizacji projektu nauczyciele brali 
udział w szkoleniach i superwizjach, koncentrowali się na doskonaleniu własnych zasobów, poznali metody, które mogli 
wykorzystać w swojej dalszej pracy z młodzieżą. Uczniowie zaś mieli okazję do uczestnictwa w treningu umiejętności 
społecznych, który ma na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania z nich 
satysfakcji poprzez trening komunikacji, budowania motywacji, kreatywności, a także coachingu indywidualnym. Wspólna 
realizacja zadań przez partnerów projektu Polski i Słowacji otworzyła nowe możliwości spójnego połączenia systemu edukacji po 
obu stronach granicy. Zaangażowanie szkół po obu stronach granicy była świetną okazją wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk, co sprzyjało skuteczności i efektywności podejmowanych działań. 

2) Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na 
terenie województwa podkarpackiego - Projekt realizowany był we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. W jego ramach (w okresie styczeń – czerwiec 2021) zostało zrealizowane 500 godzin wsparcia 
psychologicznego. Nasze działania w tym obszarze były odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z 
niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, miało znaczenie zwłaszcza dla 
osób, których niepełnosprawność znacznie utrudnia komunikację z otoczeniem. Poprzez dostosowanie oferty do 
zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja zadania miała większe znaczenie dla podniesienia aktywności 
środowiska wszystkich grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W projekcie wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Większość 
osób, do których skierowaliśmy ofertę jest w złej sytuacji ekonomicznej i życiowej, często należą one do grup ryzyka zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, dlatego szczególnie ważna była dla nich możliwość dostępu do kompetentnej, kompleksowej, 
bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego. 

3) Świadczenie specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego - kontynuacja
- Projekt realizowany był we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach (w 
okresie lipiec – grudzień 2021) zostało zrealizowane 500 godzin wsparcia psychologicznego. Nasze działania w tym obszarze były 
odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadzenie nieodpłatnego 
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poradnictwa psychologicznego, miało znaczenie zwłaszcza dla osób, których niepełnosprawność znacznie utrudnia komunikację 
z otoczeniem. Poprzez dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja zadania miała 
większe znaczenie dla podniesienia aktywności środowiska wszystkich grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W projekcie 
wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Większość osób, do których skierowaliśmy ofertę jest w złej sytuacji ekonomicznej i 
życiowej, często należą one do grup ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego szczególnie ważna była dla nich 
możliwość dostępu do kompetentnej, kompleksowej, bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego. 

4) „W uzależnienia nie wpadamy, na zdrowy styl życia stawiamy!” – III edycja (dofinansowany z budżetu Województwa 
Podkarpackiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie). - Realizacja działań w ramach zadania publicznego 
pozwoliła na wdrożenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień (narkomanii) wśród dzieci i młodzieży. Udzielono wsparcia w 
realizacji działań profilaktyczno- edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 5 powiatów 
(Łańcucki, rzeszowski, strzyżowski, przeworski i ropczycko-sędziszowski) biorących udział w zadaniu 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. Realizacja działań pozwoliła na:
• wzrost wiedzy i rozwój umiejętności u 968 uczniów szkół podstawowych oraz 48 wychowawców biorących udział w realizacji 
zadania publicznego z zakresu organizacji czasu wolnego, promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień 

• wzrost poziomu wiedzy 968 uczniów biorących udział w realizacji zadania publicznego na temat symptomów i mechanizmów 
uzależnień od substancji psychoaktywnych (w tym środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, 
leków i nowych substancji psychoaktywnych) 
• przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród 968 dzieci i młodzieży 
• wzrost wiedzy i świadomości 48 wychowawców biorących udział w realizacji zadania publicznego nt. metod pracy w zakresie 
profilaktyki zdrowia psychicznego z dzieci i młodzieży
• wzrost kompetencji 48 wychowawców biorących udział w konsultacjach indywidualnych  w zakresie pracy z wychowankami 
oraz w zakresie wspierania i monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży
• upowszechnienie w 12 szkołach programów psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w tym w tym środków 
odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, leków i nowych substancji psychoaktywnych
• kreowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój kompetencji społecznych i intrapsychicznych wśród 968 uczniów.

5) Młodzieżowa Akademia Liderów Wolontariatu! - Celem projektu pt. Młodzieżowa Akademia Liderów Wolontariatu! było 
zwiększenie aktywności obywatelskiej 32 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie do rozwijania 
wolontariatu ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację autorskich inicjatyw społecznych 
w obszarze kultury, sportu, turystyki, rekreacji, animacji społecznej. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NoweFio.
Zadanie było autorską inicjatywą fundacji i polegało na kształtowaniu umiejętności liderskich w dziedzinie aktywności 
obywatelskiej i społecznej wśród młodzieży w wieku 16-19 lat. Program pełnił funkcję aktywizacyjną i profilaktyczną, stwarzając 
młodym ludziom przestrzeń do rozwoju osobistego oraz zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą rzeczywistość, 
angażując w wolontariat i animację społeczną. Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu warsztatów, które pozwoliły im zdobycie 
wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, poznanie specyfiki pracy wolontariusza. Wzięli także udział w 
treningach i konsultacjach z psychologiem i mentorem, co przyczyniło się do wypracowania indywidualnej ścieżki rozwoju. 
Dzięki tym działaniom wzrosła wiedza uczestników nt. społeczeństwa obywatelskiego. Młodzi ludzie, dzięki włączeniu się w 
wydarzenia z wykorzystaniem pedagogiki ulicy jak i działania wolontariackie z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik i 
narzędzi animacyjnych, mogli doświadczyć wpływu na dokonywanie społecznej zmiany.

6) Na zdrowo przeciwko uzależnieniom! (dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego -Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie) - zadanie publiczne w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, szczególnie od 
alkoholu. Nasze działania pozwoliły na promowanie odpowiednich wzorców życia oraz przeciwdziałanie występowaniu 
czynników ryzyka i negatywnych skutków płynących z uzależnienia od alkoholu. Poprzez realizację działań warsztatowych 
uczniowie  oraz  odbiorcy kampanii, organizowanych na terenie szkół mieli szansę rozwijać swoje kompetencje społeczne: 
komunikację, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi emocjami czy współpracę. Wychowawcy natomiast otrzymali 
wsparcie i odpowiednią wiedzę od specjalistów prowadzących zajęcia, dzięki czemu mogli odpowiednio reagować w 
niepokojących sytuacjach jak i wspierać uczniów w ich prawidłowym rozwoju. 
Celem realizacji zadania publicznego było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń jakie na nich czekają, a także aktywizację 
młodych ludzi do podejmowania działań profilaktycznych przy jednoczesnym zaangażowaniu w podejmowanie działań 
rozwijających pasje i zainteresowania oraz wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień. Realizacja 
kampanii profilaktycznych na terenie szkół pozwoli na bezpośrednie zaangażowanie uczniów w podejmowanie aktywności 
zwiększając jednocześnie efektywności prowadzonych działań psychoedukacyjnych. 

7) CZAS RUSZYĆ Z MIEJSCA! realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby 
młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 
1.2.1.Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  - głównym celem projektu był wzrost zdolności do podjęcia 
stabilnego zatrudnienia poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne dla osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących w woj. 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2896

28

Podkarpackim, będących osobami biernymi zawodowo, należących do kategorii NEET lub ubogimi pracującymi, osobami 
zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Poprzez zaplanowane w 
projekcie zadania, beneficjenci otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa 
zawodowego,  pośrednictwa pracy, a także udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, gwarantujących zatrudnienie.

8) SUPERBOHATERZY (dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie) - ideą projektu było stworzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do dorastającej młodzieży i osób 
młodych oraz przeprowadzenie szkoleń dla instytucji i podmiotów funkcjonujących w otoczeniu rodziny w obszarach 
podnoszących rangę rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz istotę ról rodzicielskich w kształtowaniu prawidłowego 
środowiska rodzinnego. Celem zadania było wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo –wychowawczej, promowanie 
zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w 
jego ramach narzędzi ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a 
także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i 
rodzicielstwa.

9) "Szkoła mnożenia talentów" - Celem głównym zadania publicznego było udzielenie wsparcia skierowanego do 12 dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Krasne poprzez utworzenie oferty ogólnorozwojowych zajęć. Zajęcia prowadzone będą dla dzieci i 
młodzieży, będących podopiecznymi świetlicy środowiskowej zlokalizowanej na terenie Gminy Krasne, prowadzonej przez GOPS 
w Krasnem. Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 9-17 lat, które wykazują potrzeby w zakresie wsparcia 
i pomocy w zakresie opieki oraz wychowania, będące zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące 
Gminę Krasne. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej   – z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do 
środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych 
w 2021 roku współfinansowane z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

10) Warsztaty profilaktyczne - "Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci" z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków, 
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów oraz kształtowania właściwych relacji społecznych dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Dynów. Warsztaty zostały przeprowadzone w sześciu szkołach, wzięło w nich udział 123 uczniów. 

11) Warsztaty profilaktyczne - "Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci" z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków, 
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów oraz kształtowania właściwych relacji społecznych dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Iwierzyce. Warsztaty zostały przeprowadzone w sześciu szkołach, wzięło w nich udział 197 
uczniów. 

12) Warsztaty profilaktyczne - "Młodzież i dzieci bezpieczni w sieci" z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków, 
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów oraz kształtowania właściwych relacji społecznych dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Niebylec. Warsztaty zostały przeprowadzone w sześciu szkołach, wzięło w nich udział 203 
uczniów.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz 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. projekt "Czas ruszyć z 
miejsca", a także zadanie publiczne 
"Młodzieżowa Akademia Liderów Wolontariatu", 
"Szkoła mnożenia talentów", "W uzależnienia nie 
wpadamy, na zdrowy styl życia stawiamy!", "Na 
zdrowo przeciw uzależnieniom!"

86.90.E 2 100,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie oddziaływań profilaktycznych 
dotyczących zdrowia psychicznego, w obliczu 
problemów i napięć emocjonalnych związanych z 
pandemią COVID-19. Realizacja działań w tej 
sferze działalności pożytku publicznego odbyła 
się w formie realizacji m.in. zadania publicznego 
"Świadczenie specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego/psychoterapeutycznego dla 
osób niepełnosprawnych na terenie 
województwa podkarpackiego" i  "Świadczenie 
specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego/psychoterapeutycznego dla 
osób niepełnosprawnych na terenie 
województwa podkarpackiego- kontynuacja”

85.59.B 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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7 672,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 918 460,69 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 931 036,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 911 133,49 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 402,83 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie oddziaływań profilaktycznych i 
edukacyjnych dotyczących zapobiegania 
uzależnieniom behawioralnym, od alkoholu 
i narkotyków, wzmacniania zasobów 
indywidualnych u 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 na 2021 r. dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu Gminy 
Dynów, Gminy Iwierzyce i Gminy Niebylec 
oraz kadry pedagogicznej i rodziców.

85.59.B 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 500,00 zł

2.4. Z innych źródeł 2 402,83 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 5 454,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 100,00 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: 790 242,61 zł 2 100,00 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

768 619,32 zł 2 100,00 zł

17 500,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 "W uzależnienia nie wpadamy, na zdrowy styl życia stawiamy" 1 200,00 zł

2 "Na zdrowo przeciw uzależnieniom" 900,00 zł

w 
tym:

539 640,06 zł

199 400,63 zł

99 500,00 zł

79 920,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

2 500,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 142 514,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,00 zł

4 109,66 zł

11,63 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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

12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 111 184,50 zł

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

111 184,50 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)  

0,00 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

35 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

34 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 111 184,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 14 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 97 184,50 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 Warsztaty profilaktyczne - 
"Młodzież i dzieci bezpieczni 
w sieci"

Warsztaty profilaktyczne z 
zakresu profilaktyki 
uzależnienia od alkoholu i 
narkotyków, bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów 
oraz kształtowania właściwych 
relacji społecznych dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Niebylec. Warsztaty 
zostały przeprowadzone w 
sześciu szkołach, wzięło w nich 
udział 203 uczniów

Gmina Niebylec 5 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Warsztaty profilaktyczne - 
"Młodzież i dzieci bezpieczni 
w sieci"

Warsztaty profilaktyczne z 
zakresu profilaktyki 
uzależnienia od alkoholu i 
narkotyków, bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów 
oraz kształtowania właściwych 
relacji społecznych dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Iwierzyce. Warsztaty 
zostały przeprowadzone w 
sześciu szkołach, wzięło w nich 
udział 197 uczniów.

Gmina Iwierzyce 8 000,00 zł

3 Warsztaty profilaktyczne - 
"Młodzież i dzieci bezpieczni 
w sieci"

Warsztaty profilaktyczne z 
zakresu profilaktyki 
uzależnienia od alkoholu i 
narkotyków, bezpieczeństwa 
fizycznego i cyfrowego uczniów 
oraz kształtowania właściwych 
relacji społecznych dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Dynów. Warsztaty 
zostały przeprowadzone w 
sześciu szkołach, wzięło w nich 
udział 123 uczniów.

Gmina Dynów 4 500,00 zł

4 "W uzależnienia nie 
wpadamy, na zdrowy styl 
życia stawiamy! - III edycja"

Celem głównym było 
wspieranie działań 
edukacyjnych i informacyjnych 
wśród uczniów szkół z terenu 
powiatów: łańcuckiego, 
strzyżowskiego, rzeszowskiego, 
ropczycko-sędziszowskiego i 
przeworskiego, w zakresie 
profilaktyki uzależnień od 
substancji psychoaktywnych, 
promowania zdrowego i 
aktywnego stylu życia oraz 
organizacji czasu wolnego, 
rozwijania pasji i zainteresowań. 
Ponadto wsparciem objęci 
zostali wychowawcy zespołów 
klasowych biorących udział w 
warsztatach.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 
Podkarpackiego

20 000,00 zł

5 "Na zdrowo przeciw 
uzależnieniom"

Celem zdania było odpowiednio 
wczesne uświadomienie 
uczniom czynników ryzyka 
sprzyjających uzależnieniom 
szczególnie w ich najbliższym 
otoczeniu oraz przeciwdziałanie 
sięganiu po używki takie jak 
alkohol. Celem było również 
wzmocnienie czynników 
chroniących poprzez rozwijanie 
zasobów indywidualnych 
uczniów. Zwiększono 
świadomości uczniów na temat 
ryzykownych zachowań oraz 
zachęcenie do promowania 
zdrowego stylu życia.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 
Podkarpackiego

20 000,00 zł
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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)

6 "SUPERbohaterzy" Realizacja zadania wpłynęla na 
uznanie rodziny i niesionych 
przez nią wartości przez 
odbiorców i uczestników 
zadania. Przyczyniła się do 
utożsamiania wartości 
tradycyjnych przez odbiorców 
zadania. Proponowana forma 
kampanii medialnej 
dostosowana do młodych 
odbiorców wpłynęła na 
wewnętrzną potrzebę 
przemyśleń i analizy życiowych 
wartości i wyborów.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Województwa 
Podkarpackiego

42 000,00 zł

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

1 "Czas ruszyć z miejsca!" Wzrost zdolności do podjęcia 
stabilnego zatrudnienia poprzez 
kompleksowe wsparcie 
aktywizacyjne dla osób w wieku 
18-29 lat, zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.

Województwo Podkarpackie - 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

405 330,61 zł

2 "Szkoła mnożenia talentów" Realizacja zadań była 
skierowana na udzielenie 
wsparcia dla 12 dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy 
Krasne poprzez utworzenie 
oferty ogólnorozwojowych 
zajęć. Tym samym przyczyniła 
się do zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu 
młodych ludzi poprzez realizację 
oferty działań rozwijających 
kompetencje społeczne, 
profilaktyczne oraz osobiste z 
ukierunkowaniem na rozwój 
zdolności poznawczych oraz 
twórczego i kreatywnego 
spędzania czasu wolnego.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 32 400,00 zł

3 "Świadczenie 
specjalistycznego 
poradnictwa 
psychologicznego/psychoter
apeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych 
na terenie województwa 
podkarpackiego"

Podczas realizacji zadania 
publicznego sfinansowanego z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych udzielono 
500 godzin wsparcia  
psychologicznego oraz 
psychoterapeutycznego na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 
w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom 
pandemii, w szczególności 
konsekwencjom zaniechania lub 
ograniczenia działań 
terapeutycznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

44 270,00 zł
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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) 

4 "Świadczenie 
specjalistycznego 
poradnictwa 
psychologicznego/psychoter
apeutycznego dla osób 
niepełnosprawnych na 
terenie województwa 
podkarpackiego - 
kontynuacja"

Podczas realizacji zadania 
publicznego sfinansowanego z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych udzielono 
500 godzin wsparcia 
psychologicznego oraz 
psychoterapeutycznego na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 
w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom 
pandemii, w szczególności 
konsekwencjom zaniechania lub 
ograniczenia działań 
terapeutycznych. Zadanie 
stanowiło kontynuację 
wcześniej podjętych - 
tożsamych działań.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

44 260,00 zł

5 „Wsparcie nauczycieli i 
uczniów w czasach 
pandemii”

Poprawa jakości transgranicznej 
edukacji specjalistycznej i 
zawodowej.
Nabycie przez uczniów z terenu 
pogranicza pl-sk nowych 
umiejętności, w szczególności 
szybkiego, kreatywnego i 
skutecznego dostosowywania 
się do nowych pandemicznych 
warunków.
Podniesienie jakości i 
skuteczności nieformalnej 
edukacji w sytuacji zagrożenia 
pandemią a także zwiększenia 
potencjału merytorycznego 
kadry pedagogicznej.

Unia Europejska ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska - Słowacja 2014-2020

232 872,91 zł

6 "Młodzieżowa Akademia 
Liderów Wolontariatu!"

Celem projektu pt. 
Młodzieżowa Akademia 
Liderów Wolontariatu! było 
zwiększenie aktywności 
obywatelskiej 32 uczniów z 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Łańcucie do 
rozwijania wolontariatu 
ukierunkowanego na 
rozwiązywanie problemów 
społecznych poprzez realizację 
autorskich inicjatyw 
społecznych w obszarze kultury, 
sportu, turystyki, rekreacji, 
animacji społecznej. Projekt był 
finansowany ze środków 
Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
NoweFio.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

73 600,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marcin Mołoń - Prezes Zarządu
Tomasz Kobylański - Wiceprezes 

Zarządu
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

2022-08-29
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