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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ŚREM

Powiat ŚREMSKI

Ulica MICKIEWICZA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość ŚREM Kod pocztowy 63-100 Poczta ŚREM Nr telefonu 612830798

Nr faksu E-mail biuro@fundacja.srem.info Strona www www.fundacja.srem.info

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-09

2004-03-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00483453500000 6. Numer KRS 0000051322

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

Hieronim Bartkowiak Prezes TAK

Piotr Bartkowiak Wiceprezes TAK

Anna Sobieraj Sekretarz Zarządu TAK

Tadeusz Ratajczak Członek Zarządu TAK

Andrzej Szczepaniak Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzta Dolata Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Kuźma Członek Komisji TAK

Irena Staszewska - 
Chwieralska

Członek Komisji TAK

FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach 
działalności pożytku publicznego. Zadaniami  priorytetowymi  jest 
realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, 
edukacji, sportu, zdrowia i wiek społeczeństwa, pomocy społecznej, 
powszechności, zatrudnienia, rozwoju, organizację i promocję 
wolontariatu.

Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w  zakresie:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
7) ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 160 i 138);
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) działalność na rzecz seniorów;
11) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
12) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyka i krajoznawstwo;
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
23) rewitalizacja.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele statutowe:
1) współpracuje z organami administracji publicznej dla realizacji celów 
określonych w § 8,
2) gromadzi środki finansowe i rzeczowe na realizację celów określonych w 
§ 8, 
3) finansuje prace związane z realizacją celów  określonych  w § 8, 
4) organizuje ruch społeczny dla realizacji celów  Fundacji. określonych  w 
§ 8,
5) uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do zachowania 
szczególnego charakteru Śremu jak np. ochrona środowiska, działalność 
kulturalna, pomoc społeczna, ograniczanie skutków niepełnosprawności, 
ubóstwa i bezdomności oraz  starzenia się społeczeństwa,
6) współdziała z innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, 
krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
7) prowadzi działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,
8) udziela pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym 
pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los,
9) udziela pomocy rodzinom niewydolnym społecznie,
10) wspiera i organizuje system  pieczy zastępczej,
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11) działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrona praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym,
12) działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz: integracji 
cudzoziemców, seniorów, osób niepełnosprawnych,
13) prowadzi działalność paramedyczną i rehabilitacyjną,
14) prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną,
15) prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, 
kultury, sportu, rekreacji i sezonowego  wypoczynku,
16) prowadzi kształcenie ustawiczne,
17) udziela bezpłatnej pomocy prawnej poprzez zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa,
18) udziela bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
19) prowadzi szkolenia na rzecz promocji  i  organizacji,  wolontariatu,
20) prowadzi działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
21) prowadzi działalność turystyczno krajoznawczą poprzez organizację 
wycieczek rekreacyjno-turystycznych,  
22) prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i rozrywkową poprzez 
organizację imprez  i zajęć o  tym charakterze,
23) prowadzi działalność sportową i rekreacyjną poprzez: organizację 
imprez sportowo – rekreacyjnych,
24) inicjuje i prowadzi różnorodne formy pomocy rodzinom a w 
szczególności:
a) grup samopomocowych i wsparcia,
b) usług wspomagających rodzinę w sytuacjach kryzysowych,
c) placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
d) informacji , doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej,
25) współpracuje z organami władzy rządowej, samorządowej 
,organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami 
wyznaniowymi, 
a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych 
Fundacji,
26) prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniowej w stosunku do osób i 
grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do 
realizacji celów statutowych Fundacji , w szczególności: członków i 
pracowników Fundacji, nauczycieli ,pracowników socjalnych, terapeutów 
oraz 
wolontariuszy,
27) powołuje lub wspiera powstawanie grup roboczych przy Fundacji, 
których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Fundacji,
28) prowadzi  współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi 
osobami i podmiotami,
29) prowadzi  współpracę ze szkołami i  uczelniami wyższymi, 
30) prowadzi  współpracę z samorządami, mediami i organizacjami 
pozarządowymi, 
31) prowadzi  współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność 
zbieżną z celami Fundacji,
32) prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia,
33) upowszechnia ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Pomoc Społeczna.
Fundacja od 2002 roku prowadzi działalność związaną z prowadzeniem schronisk dla osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie 
Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Noclegowni w Nochowie i Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Śremie. 
Od lipca 2019r mężczyźni zostali przeniesieni do budynku znajdującego się w Śremie, który został podzielony na dwie strefy - 
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poddasze zostało wydzielone tylko dla kobiet natomiast piętro dla mężczyzn. Stan ten będzie utrzymany na czas budowy 
nowego obiektu Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie. 
Podejmujemy działania na rzecz mieszkańców schronisk zmierzające do poprawy sposobu bytu i zachowania. Duży nacisk 
nakładamy na integrację społeczną poprzez spotkania grupy samopomocowej organizowane średnio raz w miesiącu – przy 
współpracy z Fundacją Wzajemnej Pomocy „BARKA”. Z mieszkańcami schroniska wzięliśmy udział w pikniku integracyjnym w 
Chudobczycach z okazji 30-lecia Fundacji BARKA. W sierpniu nasi mieszkańcy uczestniczyli w 3-dniowej wizycie integracyjnej w 
Chudobczycach. Zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny do Wrocławia gdzie wśród uczestników byli również mieszkańcy naszych 
placówek, wszyscy zwiedzili Zoo i Stary Rynek. 
Realizujemy Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności z mieszkańcami schroniska 10 osób skorzystało z reintegracji 
zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji, z czego 3 osoby zakończyły uczestnictwo w CIS 
i podjęły prace u pracodawcy. Dla mieszkańców przeprowadzono Edukację prawną, którą poprowadził Maciej Wojciechowski 
radca prawny zatrudniony w Fundacji w projekcie ”Prowadzenie jednego punktu NPP i NPO w Powiecie Śremskim 
w 2019r”. Gościliśmy z wizytą Ochotniczą Straż Pożarną z Brodnicy, która zaprezentowała instruktaż pierwszej pomocy. W 
okresie zimowym gościliśmy: grupę miłosierdzia, z którą mieszkańcy kolędowali, uczniów z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 
gen. D. Chłapowskiego w Iłówcu, którzy przyjechali do nas z upominkami dla mieszkańców. W grudniu podopieczni schroniska 
razem z kadrą upiekli pierniki na święta Bożego Narodzenia, którymi później częstowali swoich gości. Cały rok współpracujemy z 
instytucjami pomocy społecznej działającymi również na rzecz osób bezdomnych.
Zorganizowano dla mieszkańców domów: Wigilię, śniadanie Wielkanocne.  W ramach współpracy z Wielkopolskim Bankiem 
Żywności mieszkańcy otrzymywali także pomoc żywnościową. Zaopatrywano mieszkańców w środki czystości i higieniczne - 
miało to wpływ na poprawę nawyku utrzymywania higieny osobistej oraz ładu i porządku w pokojach. W 2019 roku 
usamodzielniło się 10 osób.
Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn skorzystało 61 osób.
Z Noclegowni skorzystało 6 osób.
W Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przebywało 9 kobiet i 1 dziecko.
2. Bank Żywności.
Fundacja od 2002 roku jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. Od niemal 18 lat udziela pomocy 
żywnościowej ludziom potrzebującym. W 2019 roku od stycznia do czerwca i od listopada do grudnia pomocą żywnościową 
unijną 
w ramach programu POPŻ objęto 18 rodzin, tj. 66 osób oraz 41 osób bezdomnych (mężczyźni i kobiety) – ogółem w liczbie 107 
osób. Wszystkie rodziny i osoby samotne, niepełnosprawne, starsze były  kierowane  przez OPS z gminy Dolsk i Książ Wlkp. W 
ramach tego programu POPŻ pozyskano 5 ton 814,78 kg żywności z czego każda osoba otrzymała 54,34 kg żywności w roku. 
Żywność dodatkową otrzymywało 498 osób, tj. 126 rodziny. Z Banku Żywności pozyskano 23 tony 944,90 kg z czego każda osoba 
otrzymała 48,2 kg żywności w ciągu roku, a były to: dania gotowe, napoje, sery i jogurty, chleb, puszki rybne i inne artykuły 
spożywcze i warzywa. Zorganizowano 22 transporty żywności dodatkowej i 6 transportów żywności unijnej z Banku Żywności w 
Poznaniu.
Działalność Banku Żywności była możliwa głównie dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy 9 wolontariuszy, którzy pracowali przy 
rozładunku oraz szykowaniu i wydawaniu paczek żywnościowych. Przez ich ręce w sumie przeszło 29 ton 225,68 kg żywności, 
która była wydawana przez 4 dni w miesiącu żywność unijna oraz 6 dni w miesiącu żywność dodatkowa i owoce.
3. Lokalne Centrum Wolontariatu.
Zrzesza 28 Klubów Wolontariatu, których członkami są głównie uczniowie oraz osoby dorosłe. Wolontariusze stanowią bardzo 
liczną grupę, tj. ponad 400 osób. Celem LCW jest nie tylko nieodpłatna, bezinteresowna praca, ale również podnoszenie 
kwalifikacji wolontariuszy.
W 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla 488 osób, a mianowicie:
- „Jak zostać Wolontariuszem” dla 420 osób,
-  „Asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej” dla 30 osób.,
- „Pierwsza pomoc” dla 21 osób,
- „Jak pracować z wolontariuszem” dla 17 osób,
Dodatkowo przeszkolono 90 wolontariuszy na potrzebę imprezy pt. „Uwolnić Skowronka” organizowanej dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Do prawidłowego funkcjonowania wolontariatu zorganizowano szkolenie dla koordynatorów 
Szkolnych Klubów Wolontariatu. Szkolenie przeprowadziło Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu. Wszystkie szkolenia 
prowadzone były przez wykwalifikowane osoby. LCW w ramach pracy stałej prowadzi pośrednictwo pracy wolontarystycznej, 
zabezpiecza większość imprez organizowanych w powiecie śremskim oraz zabezpiecza wolontariuszy do pracy w instytucjach 
działających w obrębie pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu.
Dla wolontariuszy została zorganizowana XIV Gala Wolontariatu dnia 05.12.2019r., podczas której wolontariusze z całego 
powiatu śremskiego mieli okazję do spotkania, wymiany doświadczeń a także wspólnej zabawy. Podczas imprezy zostały 
ogłoszone wyniki czterech konkursów na tytuł: Wolontariusza Roku, Przyjaciela Wolontariatu, Kreatywny Klub Wolontariatu, 
Odkrycie Roku. 
W gali uczestniczyło 217 wolontariuszy oraz 60 zaproszonych gości. Łącznie w Gali udział wzięło 277 osób. Również dla 
wolontariuszy została zorganizowana wycieczka do Wrocławia gdzie uczestnicy zwiedzili ZOO i Stare Miasto. LCW zostało 
laureatem w konkursie „Organizacja przyjazna wolontariuszom” podczas organizowanej Gali Wolontariusza 2019r przez 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i Samorząd Województwa Wielkopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej.  
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4. Świetlica Socjoteraputyczna.
pn. Centrum Edukacji, Sportu i Kultury „ISKRA”, w ramach której realizowane  były programy: kulturalny, integracja sensoryczna 
– rehabilitacja, zajęcia socjoterapeutyczne,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, rękodzielnicze. 
Zajęcia wspomagane były przez wolontariuszy i rodziców. Świetlica czynna była 
4 razy w tygodniu w okresie  od 01.02.2019r. do 31.05.2019r. oraz od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.
W tym czasie dodatkowo zorganizowano następujące imprezy:
- balik karnawałowy
- z okazji Świąt Wielkanocnych „Zajączek”
- Święto Rodziny
- Święto „Pyry” - podsumowanie 13-lecia działalności koła „SMOKI”
- Impreza andrzejkowa
- Spotkanie integracyjne z przedszkolem – „Mali bohaterowie” i Warsztatem Terapii Zajęciowej w Śremie.
W 2019 roku odbyła się kolejna edycja programu kulturalnego - „Słowicze Trele”, który jak każdego roku zakończony i 
podsumowany był podczas spotkania wigilijnego, w którym wzięli udział przedstawicie Samorządu, darczyńcy oraz 
przedstawiciele Fundacji. W uroczystości udział wzięło ogółem 98 osób. 
Śpiew wzbogacony był tańcem, grą na instrumentach perkusyjnych. Zgodnie z założeniami program wystawiony został 
publicznie. 
Z realizacji i podsumowania nagrano film.
Średnia frekwencja na zajęciach w świetlicy wynosiła 16 dzieci. Wśród uczestników było 8 dzieci z niepełnosprawnością. Łącznie 
zapisanych było 34 uczestników. 
Podczas wakacji zorganizowano obóz integracyjno - rehabilitacyjny „Perły UNESCO”, który odbył się na ziemi lubelskiej z 2 
dniowym pobytem we Lwowie kierowany głównie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w którym uczestniczyło 50 osób 
wraz z opiekunami.  Podczas ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 20 uczestników Koła SMOKI pod nazwą „Bajki 
Uczą”. Dodatkową atrakcją podczas  wakacji letnich była 4-dniowa wycieczka do Budapesztu dla 35 uczestników – dzieci z „Koła 
Smoki” ich opiekunów oraz ich rodzeństwo.
Dzieci wzięły udział w projekcie „Świat Talentów bez  barier – Barwy radości”, podczas którego przedstawiły swój program 
artystyczny.
5. Rehabilitacja. 
Fundacja prowadzi szereg zadań kierowanych dla osób niepełnosprawnych.
Poczynając od prowadzenia Centrum Fizjoterapii BALANS, turnusu rehabilitacyjnego skierowanego w szczególności dla dzieci 
niepełnosprawnych zrzeszonych w świetlicy socjoterapeutycznej, zajęcia z fizjoterapeutami w ramach projektu „Sprawnym 
być”, wyjazdy integracyjne dla osób dorosłych, rehabilitację dla dzieci metodą NDT Bobath, a także integrację osób 
niepełnosprawnych w ramach której realizujemy projekt „Uwolnić Skowronka” dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Kontynuacja Obywatelskiego projektu „Radosne Dzieci – Zdrowe Dzieci”, który polega na rocznym finansowaniu przez 
darczyńców rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 
Dzieci i osoby dorosłe niepełnosprawne skorzystały z kolejnej edycji projektu „Świat Talentów bez  barier – Barwy radości” 
podczas, którego przedstawiły swoje talenty podczas występów oraz integrowały się ze środowiskiem lokalnym przełamując 
bariery komunikacyjne.
6. Centrum Integracji Społecznej.
Dnia 18.03.2016r. decyzją Wojewody Wielkopolskiego został nadany Fundacji Status Centrum Integracji Społecznej na okres od 
25.01.2016r. do 24.01.2021r. 
Od początku działalności CIS skierowanych zostało 77 osób, średnio około 15 osób miesięcznie uczestniczyło w zajęciach.
Uczestnicy CIS kształtują i wzmacniają nawyki pracy oraz dążenie do kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy 
życiowej, aby własnym staraniem osiągnąć samodzielność ekonomiczną. 
W ramach reintegracji zawodowej prowadzone są dwa warsztaty:           
stolarsko – budowlany i porządkowy. Uczestnicy odbywają praktyczną naukę zawodu nabywając nowych umiejętności u 
Pracodawców.
Uczestnicy CIS oprócz możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych w warsztatach i u poszczególnych pracodawców, 
korzystają z programu reintegracji społecznej w  ramach której odbywają się: szkolenia m. in. z edukacji ogólnej, doradztwo 
zawodowe, warsztaty motywacyjne grupowe oraz indywidualne, warsztaty terapeutyczne.
W walce z uzależnieniem odbyły się : treningi interpersonalne, cykliczne spotkania z P. Barbarą Sadowską w ramach edukacji 
podtrzymania życia w trzeźwości. 
W 2018 roku miały miejsca Wyjazdy edukacyjno- integracyjne: 1- dniowa wycieczka do Wrocławia ( ZOO, Ogród Japoński, 
Wrocławski Rynek), 2 - dniowy wyjazd integracyjno - edukacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego w Chudobczycach przy 
współpracy z F.P.W. „BARKA” oraz Piknik Integracyjny w Chudobczycach.
Do największych osiągnięć CIS można zaliczyć przede wszystkim fakt, iż dzięki powyższym działaniom:
- 17 osób  podjęło  zatrudnienie na umowę o pracę oraz 1 osoba przeszła na emeryturę.
- jeden z uczestników Centrum wyszedł z bezdomności, ponieważ otrzymał mieszkanie socjalne i wyprowadził się  ze Schroniska 
dla Bezdomnych w Nochowie.
Przez okres niespełna trzech lat 18  uczestników zrealizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.
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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)

Renowacja zabytków- renowacja figury

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

1750

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

Świetlica Socjoterapeutyczna
pn. Centrum Edukacji, Sportu i Kultury "ISKRA" w 
ramach której realizowane były programy: 
kulturalny, integracja sensoryczna – 
rehabilitacja, zajęcia socjoterapeutyczne,  zajęcia 
korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 
logopedyczne, rękodzielnicze. 
Świetlica czynna była 
4 razy w tygodniu w okresie  od 01.02.2019r. do 
31.05.2019r. oraz od 01.09.2019r. 
do 31.12.2019r.
W tym czasie dodatkowo zorganizowano 
następujące imprezy:
- balik karnawałowy
- z okazji Świąt Wielkanocnych „Zajączek”
- Święto Rodziny
- Święto „Pyry” - podsumowanie 13-lecia 
działalności koła „SMOKI”
- Impreza andrzejkowa
- Spotkanie integracyjne z przedszkolem – „Mali 
bohaterowie” i Warsztatem Terapii Zajęciowej w 
Śremie.
W 2019 roku odbyła się kolejna edycja programu 
kulturalnego - „Słowicze Trele”, który jak 
każdego roku zakończony i podsumowany był 
podczas spotkania wigilijnego.
Podczas wakacji zorganizowano obóz 
integracyjno - rehabilitacyjny „Perły UNESCO”, 
który odbył się na ziemi lubelskiej z 2 dniowym 
pobytem we Lwowie kierowany głównie do 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w którym 
uczestniczyło 50 osób wraz z opiekunami.  
Podczas ferii zimowych zorganizowano 
wypoczynek dla 20 uczestników Koła SMOKI pod 
nazwą „Bajki Uczą”.

85.59.B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

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

Uczestnicy CIS kształtują i wzmacniają nawyki 
pracy oraz dążenie do kształtowania aktywnej i 
odpowiedzialnej postawy życiowej, aby własnym 
staraniem osiągnąć samodzielność 
ekonomiczną. 
W ramach reintegracji zawodowej prowadzone 
są dwa warsztaty:stolarsko – budowlany i 
porządkowy. Uczestnicy odbywają praktyczną 
naukę zawodu nabywając nowych umiejętności 
u Pracodawców. Uczestnicy CIS oprócz 
możliwości doskonalenia umiejętności 
zawodowych                           
w warsztatach i u poszczególnych pracodawców, 
korzystają z programu reintegracji społecznej w  
ramach której odbywają się: szkolenia m. in. z 
edukacji ogólnej, doradztwo zawodowe, 
warsztaty motywacyjne grupowe oraz 
indywidualne, warsztaty terapeutyczne.
W walce z uzależnieniem odbyły się : treningi 
interpersonalne, cykliczne spotkania 
z P. Barbarą Sadowską w ramach edukacji 
podtrzymania życia w trzeźwości. 
W 2019 roku miały miejsca Wyjazdy edukacyjno- 
integracyjne: 1- dniowa wycieczka do Wrocławia 
( ZOO, Ogród Japoński, Wrocławski Rynek), 2 - 
dniowy wyjazd integracyjno - edukacyjny do 
Ośrodka Wypoczynkowego w Chudobczycach 
przy współpracy z F.P.W. „BARKA” oraz Piknik 
Integracyjny w Chudobczycach.
Do największych osiągnięć CIS można zaliczyć 
przede wszystkim fakt, iż dzięki powyższym 
działaniom:17 osób  podjęło  zatrudnienie na 
umowę o pracę oraz 1 osoba przeszła na 
emeryturę.

78.10.Z 0,00 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 486 358,71 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 483 292,12 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 066,59 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 779 346,01 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 340 662,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 320 434,93 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 340 662,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 366 350,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

366 350,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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 139 188,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 1 482 937,22 zł 320 434,93 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

1 344 104,05 zł 320 434,93 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

14,70 zł

138 818,47 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 1. Rehabilitacja, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 320 434,93 zł

1 1. Rehabilitacja, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 320 434,93 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

308,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

12 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)

9,25 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

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)

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 12



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 302 492,71 zł

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

302 492,71 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)  

2 520,00 zł

23 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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 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

23 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

248 655,71 zł

248 655,71 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 53 837,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 302 492,71 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)

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)

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) 

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

1 Prowadzenie Schroniska dla 
Bezdomnych Mężczyzn i
Schroniska dla Bezdomnych
Kobiet

Zapewnienie osobom 
bezdomnym schronienia oraz
realizacja programu 
terapeutycznego dla osób 
bezdomnych uzależnionych od 
alkoholu i doświadczających 
przemocy w rodzinie.

Gmina Śrem 200 000,00 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

3 200,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Hieronim Bartkowiak
Piotr Bartkowiak
Anna Sobieraj

Tadeusz Ratajczak
Andrzej Szczepaniak

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

2020-09-14
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