Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” za rok 2010

I.
Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, ul. Żelazna 23, 15-297 Białystok
Data wpisu i nr KRS: 23 maja 2006
Nr KRS: 0000256783, NIP 9661851900, REGON 200085993

Dane zarządu:
- Prezes: Elżbieta Żukowska- Bubienko
- Wiceprezes: Ireneusz Krzysztof Dawidowicz
- Sekretarz: Marcin Owsiejczuk

Cele i środki działania

1. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijaoskich, zarówno słowem, jak
i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by miało to pozytywny
wpływ na resztę społeczeostwa.
2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
1) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności
społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich szczególnie dotkniętych
zjawiskiem biedy,
2) działalnośd charytatywna,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) edukacja i wychowanie,
5) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6) działalnośd wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9) promocja i organizacja wolontariatu,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
12) rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu klubów
dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi w tej dziedzinie,
13) pomoc osobom bezrobotnym,
14) promowanie wartości chrześcijaoskich,
15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalnośd na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
16) działalnośd na rzecz mniejszości narodowych,
17) działalnośd wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
18) działalnośd na rzecz uchodźców,
19) działania na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych, działania na rzecz osób
starszych,

20) działalnośd na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
21) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
23) działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
A. Działalnośd nieodpłatną w następujących formach:
1) zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych,
2) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów w różnorodnej formie,
tworzenie kadr dla tych celów,
3) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz rozwijanie ich zainteresowao,
4) pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
5) podejmowanie zadao mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
organizację szkoleo, odczytów, konferencji, seminariów, prowadzenie akcji
propagandowo - informacyjnych,
6) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami
zawodowymi, kościołami, misjami chrześcijaoskimi oraz samorządami
zawodowymi,
7) współdziałanie ze strukturami paostwa w realizacji zadao socjalnych, kulturalnych,
oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
8) możliwośd podejmowania realizacji zadao publicznych,
9) nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i
międzynarodowymi w realizacji programów pomocy,
10) promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach,
11) podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje
charytatywne i kulturalne,
12) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt,
13) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; organizację wystaw,
spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festiwali,
festynów,
14) działalnośd poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z
egzystencją człowieka: profilaktyka patologii społecznych osób wychodzących z
zakładów karnych, bezdomnych, uzależnionych, prowadzenie poradni, świetlic,
ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ogrzewalni, noclegowni, hosteli,
schronisk, jadłodajni, punktów pomocy medycznej, telefonów zaufania,
warsztatów, tworzenie punktów S.O.S, oraz prowadzenie wszelkich innych działao
służących potrzebującym,
15) działania na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych oraz
ich rodzin: prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy
medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
domów dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów
samotnej matki,
16) współpracę ze środkami masowego przekazu; działalnośd wydawniczą i kulturalną;
promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, wymianę
doświadczeo,
17) działalnośd gospodarczą na ogólnych zasadach w odrębnych przepisach; dochód z
działalności gospodarczej powinien byd użyty tylko na działanie statutowe
Stowarzyszenia,
18) budowę lub dzierżawę oraz prowadzenie obiektów sportowych, klubów, świetlic,

kawiarni, przedszkoli i szkół,
19) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; prowadzenie działalności
integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywnośd kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską: obozy, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy, doradztwo i pomoc
organizacyjno-ekonomiczną,
20) szkolenia innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
21) działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie poradni,
świetlic, punktów i ośrodków terapeutycznych, domów opieki, punktów pomocy
medycznej, telefonów zaufania, warsztatów,
22) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
B. Działalnośd odpłatną w następujących formach:
1) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
2) sprzedaż przedmiotów darowizny,
3) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów wypoczynkowych w
różnorodnej formie,
4) prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej,
szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, domów
dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów samotnej
matki, szkoleo, warsztatów,
5) organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych
akcji, festiwali, festynów,
6) działalnośd poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych
z egzystencją człowieka.
II.
W roku 2010 Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” podjęło następujące działania:
Przeprowadziliśmy około 110 spotkao świetlicowych w świetlicy na osiedlu TBS.
W miesiącach styczeo – czerwiec świetlica była czynna 3 dni w tygodniu po 2 godz.
Po wakacjach, świetlica ruszyła od 1. września i oferowała zajęcia 3 razy w tygodniu, po 4
godz. w ramach projektu „Pilotażowy program świetlicy socjoterapeutycznej”. Pracowało
w niej 5 wolontariuszek i 2 osoby zatrudnione wg ustalonego grafiku. W ramach spotkao
odbywały się gry i zabawy, lekcje biblijne oraz lekcje j. angielskiego oraz treningi
kulinarne. Oferowaliśmy także pomoc w odrabianiu lekcji. Zorganizowane zostały Dzieo
Dziecka i Spotkanie Wigilijne oraz wyjścia na zajęcia organizowane przez inne
stowarzyszenia. Do świetlicy uczęszczało do 35 dzieci dziennie, w wieku 4 – 12 lat.
We wrześniu zostały przeprowadzone 3 Turnieje Rodzinne w ramach projektu „Turniej
Rodzinny – 2 edycja” wraz z Teatrem Arkadia (z siedzibą przy ul. Św. Rocha 23),
finansowane ze środków Miasta Białystok. Turnieje składały się ze spektaklu dla dzieci
oraz program zabaw dla rodzin z dziedmi. W każdym z turniejów brało udział ponad
70 rodzin.
W ramach projektu „Integracja przez kulturę – I Ty możesz”, realizowanego ze środków
Miasta Białystok odbyły się w Tetrze Arkadia 2 widowiska artystyczne. Pierwsze dn.
27.09.2010, złożyły się na nie: pokaz slajdów z działao artystycznych podopiecznych i
wytworów ich rąk (rzeźbiarstwo, robienie mozaiki), prelekcja Ireneusza Dawidowicza,
przedstawienie pod tytułem „Parasol” w wykonaniu podopiecznej Ośrodka Wychodzenia

z Bezdomności „Zakątek Nadziei” oraz pokaz wyrzeźbionych przez uczestników rzeczy.
Drugie odbyło się dn. 20.12.2010 i było przeglądem widowisk jasełekowych,
wystawionych przez podopiecznych zaproszonych organizacji: Stowarzyszenie „Jeden
Świat”, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół nr.12, LO nr 8, Stowarzyszenie „Klanza”,
Stowarzyszenie „Droga”, Regionalny Klub Osób Głuchoniewidomych oraz OWzB
„Zakątek Nadziei”. Okolicznościową refleksją podzielił się wiceprezes stowarzyszenia,
pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów „Ku Zbawieniu” w
Białymstoku.
Dnia 24 listopada odbył się w Teatrze Arkadia „Przegląd teatralnych zespołów
dziecięcych i młodzieżowych z miasta Białegostoku „Arkadyjka” w ramach projektu o tej
samej nazwie, finansowanego ze środków Miasta Białegostoku. Wzięło w nim udział
8 zespołów z terenu Białegostoku.
W okresie lipiec – grudzieo zrealizowano projekt „Edukacja historyczna i etyczna przez
sztukę, czyli „Poznaj i pamiętaj”. W jego ramach odbyły się warsztaty historyczne dla
młodzieży, warsztaty teatralne oraz spektakl pt. „Rozstania” traktujący o historii Żydów
z białostockiego getta. Projekt realizowano w Teatrze Arkadia.
Przez cały rok 2010 wydawaliśmy naszym podopiecznym żywnośd pochodzącą z Banku
Żywności (Program PEAD). Ilośd osób objętych takim działaniem na dzieo 31.12.2011
wynosiła ok. 3500. Osoby te pochodziły z terenu Białegostoku oraz gmin: Turośo
Kościelna, Choroszcz, Knyszyn, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Grabówka, Wasilków,
Sokółka, Dobrzyniewo, Narewka. Spełniają one przesłanki art. 7 lub 8 Ustawy o Pomocy
Społecznej i ich status jest potwierdzony przez lokalne ośrodki pomocy społecznej.
Żywnośd była wydawana w trzy wybrane dni w miesiącu, w godz. 10:00 – 17:00, oprócz
wakacji, w wynajmowanym przez stowarzyszenie pomieszczeniu przy ul. Węglowej 8.
Kolejną dziedziną naszej działalności było prowadzenie ogrzewalni dla osób
bezdomnych. Działała ona przez cały rok, 7 dni w tygodniu, w okresie letnim w godz.
9:00 – 17:00, a w miesiącach okresu grzewczego (październik – grudzieo) – całodobowo,
dzięki dotacji ze środków Miasta Białystok. Oferowaliśmy naszym podopiecznym
3 posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. W trakcie pobytu w ogrzewalni mogli oni poczytad
książki, pooglądad telewizję, posłuchad muzyki oraz porozmawiad z naszymi
wolontariuszami. Zapewniliśmy również możliwośd skorzystania z prysznica i innych
środków higieny osobistej, zmiany odzieży na czystą oraz wyprania brudnej odzieży.
Każdego dnia z ogrzewalni korzystało od 9 do 42 osób, częśd z nich regularnie.
W ciągu całego roku przewinęło się przez nią ogółem 8105 osób obu płci licząc sumę
odwiedzających, natomiast 322 licząc po nazwiskach (w tym 34 kobiety).
Ogrzewalnia funkcjonowała w użyczonym przez miasto budynku przy ul. Żelaznej 23.
Przez cały rok, we czwartki o godz. 18:00 w ogrzewalni, odbywały się spotkania
terapeutyczne dla osób uzależnionych, pod nazwą „Coffee House”. W ich trakcie
przeszkoleni wolontariusze prowadzili pogadanki i rozmowy w oparciu o wartości
chrześcijaoskie oraz zachęcali do wyjazdów do ośrodków terapeutycznych Misji „Teen
Challenge”, z którą współpracujemy. Przez te spotkania przewinęło się 458 osób (licząc
wg ilości obecnych).
Przez cały rok 2010 trwały prace remontowo – adaptacyjne kolejnych pomieszczeo w
kamienicy przy ul. Żelaznej 23, gdzie w lipcu została przeniesiona siedziba
stowarzyszenia. Oddano do użytku pomieszczenia na 1 piętrze: biuro, świetlicę oraz

4 pomieszczenia, które będą służyły w zależności od potrzeb, np. pracownia
komputerowa, pokoje do rozmów terapeutycznych.
W okresie listopad - grudzieo 2010 roku zostało zmienione pokrycie dachu kamienicy
z eternitowego na blachodachówkę dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie.
24 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne oraz 31 grudnia spotkanie sylwestrowe dla
osób bezdomnych i ubogich, z udziałem wolontariuszy stowarzyszenia i osób
zaprzyjaźnionych. Na zorganizowanie spotkania otrzymaliśmy dotację ze środków Miasta
Białystok.
Przez cały rok 2010 w siedzibie stowarzyszenia działał również w formie próbnej
pilotażowej Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” w którym brało
udział do 7 osób jednocześnie.
Oprócz wyżej wymienionych działao, miały miejsce następujące wydarzenia:
W czerwcu grupa dzieci z rodzin naszych podopiecznych wraz z kilkoma opiekunami
wzięła udział w obozie wypoczynkowym w Warszawie, zorganizowanym przez
zaprzyjaźnioną z nami Chrześcijaoską Fundację „Radośd”.
W lipcu grupka dzieci wraz z opiekunami wzięła udział w obozie w Świnoujściu
organizowanym przez stowarzyszenie i Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów „Ku
Zbawieniu” z Białegostoku
W sierpniu stowarzyszenie wraz ze Zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów
„Ku Zbawieniu” z Białegostoku było organizatorem wczasów rodzinnych w Kopanicy.
Pod koniec sierpnia wraz z wolontariuszami z Irlandii przeprowadziliśmy wyjazd
wypoczynkowy dla dzieci w Narewce. Uczestniczyło w nim ponad 70 dzieci, głównie z
okolic Białegostoku W programie wyjazdu znalazły się zajęcia: sportowe, j. angielski,
plastyczne, kulinarne, chodzenia na szczudłach, krótkie wyjazdy rowerowe, historie
biblijne, wyjazdy na basen, pokaz Straży Granicznej.
W 2010 roku braliśmy udział w czterech zbiórkach żywności, która posłużyła do zrobienia
paczek żywnościowym osobom ubogim nie korzystającym z Programu PEAD oraz na
posiłki w Ośrodku wychodzenia z bezdomności i świetlicy dla dzieci.
W roku 2010 odbyły się 2 Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia: 23.03.2010 i
23.05.2010. Na pierwszym z nich wybrano na kolejną kadencję Zarząd Stowarzyszenia w
składzie: Elżbieta Żukowska – Bubienko: prezes, Ireneusz Dawidowicz: wiceprezes,
Marcin Owsiejczuk: sekretarz, Katarzyna Zbied: skarbnik. Zmieniono także siedzibę
stowarzyszenia na ul. Żelazną 23 w Białymstoku.
Dnia 13.12.2010 Katarzyna Zbied zrezygnowała z pełnienia funkcji skarbnika.

III.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.
Odpisy uchwał podjętych w stowarzyszeniu 2010 roku:
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Ku Dobrej Nadziei” z dn. 24.03.2010 r. o przyjęciu sprawozdao: finansowego i
merytorycznego

Podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdao: finansowego i merytorycznego z działalności
stowarzyszenia za rok 2009.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Ku Dobrej Nadziei” z dn. 24.03.2010 r.
Zmienia się siedzibę Stowarzyszenia na następującą: ul. Żelazna 23, 15-297 Białystok

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” z dn. 23.05.2010

A. Uchwala się wprowadzenie następujących zmian w Statucie Stowarzyszenia:
I. Zmiana dotychczasowej treśd §6, pkt. 2 poprzez zmianę formy oznaczenia kolejności
podpunktów z liter alfabetu na cyfry arabskie oraz dodanie podpunktów od 20 do 23
o następującej treści:
20) działalnośd na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
21) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
23) działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
II. Zmiana dotychczasowej treści §6 pkt. 3 poprzez zmianę formy oznaczenia kolejności
podpunktów z liter alfabetu na cyfry arabskie oraz dodanie podpunktu A. o treści:
„Działalnośd nieodpłatną w następujących formach:” oraz podpunktu B. wraz z podpunktami
o poniższej treści:
B. Działalnośd odpłatną w następujących formach:
1) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
2) sprzedaż przedmiotów darowizny,
3) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów wypoczynkowych w różnorodnej
formie,
4) prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół
i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, domów dziecka,
ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów samotnej matki, szkoleo,
warsztatów,
5) organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji,
festiwali, festynów,
6) działalnośd poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych
z egzystencją człowieka,
III. Zmiana dotychczasowej treści §24 pkt 2 poprzez dodanie podpunktu k) o treści: „dochody
z działalności odpłatnej stowarzyszenia.”.
B. Uchwala się także zmianę siedziby stowarzyszenia na następującą: ul. Żelazna 23, 15-297
Białystok.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia
z dn. 06.08.2010 r.

Środkiem trwałym nazywamy składnik aktywów używany dłużej niż rok i posiadający
wartośd powyżej 3500 zł. Podlega ona wtedy amortyzacji.
Środkiem trwałym nazywamy również składnik aktywów posiadający wartośd od 1500 zł do
3500 zł. Podlega on wtedy jednorazowej amortyzacji.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia
z dn. 06.08.2010 r.

Uchwala się, że rok rozliczeniowo - sprawozdawczy w Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei”
pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”
z dn. 11.08.2010

W związku z koniecznością rozdzielenia pieniędzy z różnych projektów będących na jednym
koncie uchwala się z dniem dzisiejszym założenie kasy znajdującej się w biurze
stowarzyszenia. Kasa dotyczy projektu „Turniej Rodzinny – II edycja” (umowa nr EKS.IX.30261-126/10 i nosi nazwę „BPH 2”. Pierwsze środki wpłynęły do niej w lipcu 2010 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”
z dn. 03.09.2010

Uchwala się, że środki finansowe pochodzące z wpłat 1% podatku za rok 2009 zostaną
przeznaczone na zadanie w sferze pożytku publicznego, realizowane w zakresie „działalnośd
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym”. Środki te zostaną wykorzystane na zakup 2 komputerów przenośnych oraz
założenie Internetu i opłat związanych z jego użytkowaniem.
Korzystad z tego sprzętu będą mogły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w celu
reintegracji społeczno – zawodowej, np. poszukiwaniu pracy, nauki obsługi programów
komputerowych, pisania CV, itp.
Sprzęt będzie mógł byd również wykorzystywany w realizacji zadao: „wypoczynek dzieci i
młodzieży”, „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób”, „promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy”, „przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym”.
V.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnionych źródeł.
Wyszczególnienie

Przychody za
rok obrotowy
2010

Przychody działalności statutowej:
1. Dotacja na zadanie „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością w szczególności poprzez udzielenie schronienia,
zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania” ze środków Miasta Białystok.
2. Dotacja na zadanie „Integracja przez kulturę – I Ty możesz” ze środków
Miasta Białystok.
3. Dotacja na zadanie „Turniej Rodzinny – II edycja” ze środków Miasta
Białystok.
4. Dotacja na zadanie „Pilotażowy program świetlicy socjoterapeutycznej”
ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Dotacja na zadanie „Przegląd teatralnych zespołów dziecięcych i
młodzieżowych z Miasta Białegostoku „Arkadyjka” ze środków Miasta
Białystok.
6. Dotacja na zadanie „Edukacja historyczna i etyczna przez sztukę, czyli
„Poznaj i pamiętaj” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego.
7. Dotacja na zadanie „Dach nad głową bezdomnego” ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
8. Dotacja na zadanie „Wsparcie najuboższych mieszkaoców Białegostoku
w okresie od dnia 01 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.” ze
środków Miasta Białegostoku.
6. darowizny od osób prywatnych
7. darowizny od Kościołów i firm
8. darowizny 1% podatku
9. darowizny rzeczowe
Zysk z roku 2009
Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)
Przychody ogółem

40 000,00
6 000,00
7 000,00
7 950,00

4 000,00

4 000,00
50 000,00

5 000,00
40 731,91
10 130,00
5 390,90
7 068,25
10 214,38
1,74
197 487,18

VI.
Informacja o poniesionych kosztach:
Wyszczególnienie

Koszty za rok obrotowy
2010

Koszty realizacji zadao statutowych:
1. projekt „Działania na rzecz osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością w szczególności
poprzez udzielenie schronienia, zapewnienie
posiłku i niezbędnego ubrania”
2. projekt „Integracja przez kulturę – I Ty
możesz”
3. projekt „Poznaj i pamiętaj”
4. projekt „Turniej Rodzinny-II edycja”
5. projekt „Pilotażowy program świetlicy
socjoterapeutycznej”
6.projekt „Arkadyjka”
7. projekt „Wsparcie najuboższych mieszkaoców
Białegostoku w okresie od dnia 01 listopada
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”
8. projekt „Dach nad głową bezdomnego”
9. rozliczenie darowizn rzeczowych
Koszty ogólnoadministracyjne:

40 000,00

1. zużycie materiałów i energii
2. usługi obce
3. wynagrodzenia oraz ubezp..społeczne i inne.
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
(wkład własny do projektów oraz
wynagrodzenia osób zatrudnionych w
projektach)
4. Amortyzacja

17 952,88
25 992,48

5. pozostałe koszty rodzajowe
Koszty ogółem

6 000,00
4 000,00
7 000,00
7 950,00
4 000,00
5 000,00
50 000,00
7 068,25

57 084,57
4 007,90
17 209,93
195 818,93

VII.
dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
2 nadzorców ogrzewalni na umowę zlecenia - 1.04.2010-31.09.2010, 3 nadzorców
ogrzewalni na umowę zlecenia - 1.01.2010-31.03.2010 i 01.10.2010-31.12.2010, 2
opiekunki świetlicy socjoterapeutycznej na umowę o dzieło 1.09.2010-31.12.2010, 1 osoba
jako instruktor teatralny – umowa o dzieło - 3.03.2010-31.12.2010, 1 osoba jako
koordynator projektu wymiany dachu – umowa o dzieło - 01.10.2010-31.12.2010, 1 osoba
jako koordynator brygady remontowej w projekcie wymiany dachu – umowa zlecenia
1.10.2010-31.12.2010, 1 osoba - instruktor BHP- umowa o dzieło1.11.2010-30.11.2010, 1

osoba do realizacji projektu „Poznaj i pamiętaj”– 2 umowy o dzieło zawarte 20.09.2010., 2
osoby „Turniej Rodzinny”- umowy o dzieło zawarte 14.08.2010 do 26.09.2010.
Razem 14 osób, wszystkie zatrudnione ze środków finansowych pochodzących z dotacji.
Ponadto, w okresie 05.05.2010 – 04.11.2010 dzięki środkom finansowym z Powiatowego
Urzędu Pracy, odbyła staż w stowarzyszeniu 1 osoba. Ponadto, 1 osoba odbywała u nas
prace społecznie użyteczne, skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w B-stoku.
b) łącznej kwocie wynagrodzeo wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeo osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: brak
c) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego
łącznie członkom zarządu: brak
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło:
14 osób zatrudnionych w ramach projektów - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia – 57 084,57zł

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - brak
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - brak
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - brak
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie - brak
i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 2 laptopy
j) wartości aktywów i zobowiązao stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – brak
k) wydatki z wpłat 1% podatku dla OPP:
z wpłat 1% podatku (5390,90 zł), zgodnie z art. 4.1. Ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie, zakupiono 2 laptopy na kwotę 4007,90 zł , program antywirusowy z licencją
na 3 lata za 142,09 zł oraz założono Internet (koszt 155,09 zł). Pozostała częśd kwoty jest
przeznaczona na opłacanie abonamentu internetowego, z czego w roku 2010 zapłacono
153,20 zł. Pozostała kwota w wys. 932,62 zł zostanie wydatkowana na ten cel w 2011 r.
VIII.
Dane o działalności zleconej dla stowarzyszenia przez podmioty paostwowe i
samorządowe(usługi, paostwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności,
1. „Wsparcie najuboższych mieszkaoców Białegostoku w okresie od dnia 01 listopada
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.” - przy współudziale środków Miasta Białegostoku.
Termin realizacji: 01.11.2010 – 31.12.2010 , kwota 5 000,00zł

2. „Dach nad głową bezdomnego” - przy współudziale środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w Warszawie. Termin realizacji: 28.09.2010 – 31.12.2010, kwota
50 000,00zł
3. „Edukacja historyczna i etyczna przez sztukę, czyli „Poznaj i pamiętaj”" – przy
współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Termin
realizacji: 01.08.2010 – 31.12.2010,kwota 4 000,00zł
4. Przegląd teatralnych zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Miasta Białegostoku
„Arkadyjka” – przy współudziale środków Miasta Białegostoku. Termin realizacji:
15.09.2010 – 31.12.2010, kwota 4 000,00zł
5. „Pilotażowy program świetlicy socjoterapeutycznej” – przy współudziale Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Termin realizacji: 01.09.2010-31.12.2010, kwota 7 950,00zł
6. „Turniej Rodzinny – II edycja” – przy współudziale środków Miasta Białegostoku.
Termin realizacji: 01.07.2010 - 30.11.2010, kwota 7 000,00zł
7. „Integracja przez kulturę – I Ty możesz” - przy współudziale środków Wydziału
Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Termin realizacji:
03.03.2010 – 31.12.2010, kwota 6 000,00zł
8. „Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności
poprzez udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania” - przy
współudziale środków Miasta Białegostoku. Termin realizacji: 01.01.2010 –
31.12.2010, kwota 40 000,00zł
IX.
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe
zostały wykonane w obowiązujących terminach.
W roku 2010 były przeprowadzone następujące kontrole:
- październik: kontrola z Agencji Rynku Rolnego, sporządzono dokumenty pokontrolne
- 6 grudnia: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, sporządzono protokół z kontroli

Sprawozdanie sporządził
Sekretarz Stowarzyszenia Marcin Owsiejczuk

