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Zarząd
Wiesław Antosz – przewodniczący, ul. Siedzikówny–Inki 27a/15, 66–400
Gorzów Wlkp.
Marlena Maryniak – skarbnik, ul. Londyńska 14a/12, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Monika Mielec – sekretarz, ul. Krzywoustego 19/5, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) popularyzacja idei wolontariatu
2) inicjowanie i koordynowanie szkoleń służących rozwojowi wolontariatu
3)prowadzenie bazy danych wolontariuszy i poszukiwanie miejsc pracy dla
wolontariuszy
4)pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie warunków dla ich
rehabilitacji społecznej i zawodowej
5)pomoc osobom starszym poprzez tworzenie warunków do godnego życia
6)prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej mającej
pomagać
w tworzeniu warunków do udzielania pomocy ludziom będącym w potrzebie
7)prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży
8) promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa
obywatelskiego,
9) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy

10) organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne
i zawodowe
11) realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w Polsce i Unii Europejskiej aktami i przepisami prawnymi
12) pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie warunków
dla ich rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności w formie
prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy
13)pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie
do mieszkania, w tym prowadzenie mieszkań chronionych
14) działania w zakresie opieki nad obiektami kultury
Wyodrębniona zostaje
w następującym zakresie:

działalność

odpłatna

pożytku

warunków

publicznego

1) działania promocyjne i wytwórcze w zakresie rękodzieła wspierające
rehabilitację osób niepełnosprawnych
2) działania związane z organizacją aktywnej rehabilitacji i turystyki
3) działania wspomagające rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości
4) działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa, poprzez:
1) gromadzenie opracowań, dokumentów i danych związanych z tworzeniem
i działalnością wolontariatu
2) organizowanie zebrań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów,
3) wydawanie biuletynów i publikacji
4) współpracę ze stowarzyszeniami w Polsce i za granicą,
5) popularyzację
szkoleń i
działań edukacyjnych wśród członków
stowarzyszenia,
6) tworzenie, programowanie i działalność zespołów studyjnych,
7) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi
8) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
dla celów służących zadaniom Stowarzyszenia - po wcześniejszej rejestracji
9) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy
10)organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne
i zawodowe
11) prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy
12) prowadzenie mieszkań chronionych

Sprawy formalne
-Stowarzyszenie w roku 2021 zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu
Lodołamacze
-Zorganizowano w ramach współpracy międzynarodowej wizytę w Gorzowie i
województwie 20 seniorów z Francji.
-Stowarzyszenie przygotowało publikacje Smak Życia – dotyczącą
samostanowienia osób niepełnosprawnych w narracji własnej.
-Przygotowano sprawozdanie z działalności za rok 2021 do Ministerstwa oraz
umieszczono sprawozdanie w Internecie.
-Przygotowano propozycję zmian w Zarządzie Stowarzyszenia – złożono
wnioski do Sądu Rejestrowego za pośrednictwem biura rady prawnego,
podpisano pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia przez radcę
prawnego
-Złożono sprawozdanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z działalności
Agencji Pracy.
-Rozliczono realizację zadania Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gorzowie.
- Realizowano zadanie prowadzenie mieszkań chronionych
-Realizowano projekty unijne w partnerstwach z Gorzowskim Centrum Pomocy
Rodzinie i Stowarzyszeniem Brata Krystyna.
-Przygotowano ofertę i podpisano umowę na prowadzenie programu Asystent
Osoby Niepełnosprawnej w Gorzowie. Zrealizowano projekt
-Realizowano projekt aktywizacyjny Nadzieja ze środków PFRON.
-Przygotowano kolejny projekt aktywizacyjny ze środków PFRON.
-Zrealizowano zadanie pn. Bezpieczne WTZ. Dotyczyło ono zabezpieczenia
pracowników w środki dezynfekcyjne w czasie pandemii.
-Zrealizowano zadanie – zakupy dla seniorów w czasie pandemii.
-Przygotowano ofertę i realizowane było zadanie dotyczące wsparcia
psychologicznego osób niepełnosprawnych w pandemii.
-Realizowana jest umowa na dzierżawę cmentarza żydowskiego w Gorzowie;
tym samym stowarzyszenie formalnie opiekuje się zabytkowym obiektem,
przez co tworzy realne
miejsce
do aktywności
niepełnosprawnych
podopiecznych.
-Realizowany jest wolontariat osób niepełnosprawnych – pomoc osobom
starszym i niepełnosprawnym w domach, współpraca w tym zakresie
z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie. Wolontariusze przepracowali ponad
7200 godzin w ciągu roku. Wartość pracy wolontariuszy przekroczyła kwotę
150000,00 tys. zł.
-Prowadzone były badania nad samodzielnością i podmiotowością osób
niepełnosprawnych we współpracy z ośrodkami akademickimi we Wrocławiu.
-Realizowana jest koncepcja psychiatrii środowiskowej.

Za rok 2021 w stowarzyszeniu przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji
zadania prowadzenie mieszkań chronionych, jak też zadania prowadzenie
środowiskowych domów samopomocy. Kontrole były prowadzone przez
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Gorzowa oraz Lubuski Urząd
Wojewódzki a także w ramach realizowanych projektów unijnych przez
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Brata Krystyna
oraz PFRON w Zielonej Górze. Nie wykazano uchybień finansowych w
realizacji projektów. Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy typ A
prowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki skutkowała protokołem zaleceń
pokontrolnych, które zostały zrealizowane.
Sprawy finansowe są prowadzone przez biuro rachunkowe – pełna księgowość,
każdy projekt jest księgowany na osobnych kontach, dokumentacja jest
prowadzona w formie elektronicznej i papierowej. Na bieżąco składane są
dokumenty do Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenie nie ma zaległości ani
wobec Urzędu Skarbowego, ani ZUS, realizowane projekty są rozliczane na
bieżąco, a system sprawdzania i weryfikacji projektów jest bardzo precyzyjny i
dokładny.
Czym się zajmujemy, opis głównych pól działalności
Stowarzyszenie Wolontariat Gorzowski jest organizacją pożytku publicznego
działającą od 2003 roku. W swoich działaniach stowarzyszenie stara się
identyfikować problemy społeczne i szukać form ich trwałego rozwiązywania.
Wolontariat jako forma pomagania jest skierowany głównie do osób
niepełnosprawnych i starszych pozostających w domach. Wolontariuszami są
zazwyczaj uczniowie szkół średnich, a także osoby niepełnosprawne, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy.
Wolontariat osób niepełnosprawnych jest pewnym novum, a podejmowany jest
w celu tworzenia warunków do rzeczywistego działania, przełamywania barier
społecznych, pokazywania możliwości różnych form aktywności samym
niepełnosprawnym, jak również społeczeństwu. Podstawowym problemem
dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie jest brak
samodzielności i realnej perspektywy życia. Poprzez działania projektowe,
wolontariat, konkretne działanie stowarzyszenie stara się pomagać włączać się
w aktywne uczestnictwo.
Jest to szalenie ważne z uwagi na istniejące
stereotypy pokazujące niepełnosprawnych jako niezaradnych, pokrzywdzonych
i niechętnych do działania , którym społeczeństwo ma zapewnić opiekę
i zabezpieczenie rentowe. Jeżeli osoba niepełnosprawna przyzwyczajona do
tego, że dotychczas jej coś się należało i jej trzeba pomagać - sama zaczyna
pomagać, to w sposób zasadniczy zmienia się jej sposób widzenia świata
i tworzą się warunki do wprowadzania autentycznych zmian społecznych. Nasi
podopieczni, także członkowie stowarzyszenia to osoby głównie
z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. W projektach pracują także

osoby niepełnosprawne. Trudniej jest osiągać cele, ale nam się udaje. Dla tych
ludzi organizujemy działania mające pomóc im w życiu. Realizujemy
rehabilitację
naturalną - wyjazdy w góry dla osób niepełnosprawnych.
Opiekujemy się cmentarzem żydowskim w Gorzowie. Współpracujemy
z przedszkolami przygotowując pomoce dydaktyczne czy dyplomy,
przygotowujemy gadżety – drewniane zabawki dla małych pacjentów. Staramy
się rozwijać działania poprzez współpracę ze Spółdzielnią Socjalną. Chcemy
w ten sposób tworzyć miejsca do pracy w bezpiecznym i przyjaznym
środowisku.
Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowe Domy Samopomocy typ A i B
w Gorzowie – jest to zadanie konkursowe zlecane przez Miasto Gorzów.
Doprowadziliśmy te placówki do wymaganych standardów funkcjonowania.
Realizujemy przygotowanie do samodzielności i możliwości podjęcia pracy
przez osoby niepełnosprawne organizując możliwości treningu pracy oraz
podejmowania pracy we współpracującej Spółdzielni socjalnej.
Realizowane jest porozumienie z Fundacją Złota Jesień w Gorzowie dotyczące
prowadzenia mieszkań chronionych. Realizowany jest trening pracy oraz praca
w biurowcu przy Kazimierza Wielkiego w Gorzowie – działalność odpłatna.
Realizowane są cateringi w ramach tejże działalności. Przejęte zostały od Miasta
dwa mieszkania chronione, które są prowadzone przez Stowarzyszenie w
ramach programu za życiem. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 6 mieszkań
chronionych.
Wdrożono w życie
realizację Pracowniczych Planów
Kapitałowych.

Realizowane projekty
Środowiskowy Dom Samopomocy typ A przy ul. Armii Polskiej 38, wejście
od ul. 30 Stycznia
Działa w Gorzowie od 2011 roku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie
Człowiek w Potrzebie
Wolontariat Gorzowski. Oferta jest kierowana
do dorosłych osób, głównie mieszkańców Gorzowa, mających problemy ze
zdrowiem psychicznym. W Domu, w którym zajęcia są prowadzone codziennie
od godziny 7 do 15, ze wsparcia może korzystać ok. 30 osób. Aby zostać
uczestnikiem ŚDS trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza
psychiatry oraz decyzję administracyjną wydawaną
przez pracownika
socjalnego. Pracownicy ŚDS wskażą w jaki sposób przejść drogę rekrutacji.
W zależności od dochodu uczestnika może on ponosić niewielką odpłatność za
pobyt w placówce. Wszyscy otrzymują śniadanie oraz jeden ciepły posiłek.
Podstawą działalności ośrodka jest terapia zajęciowa i pomoc w zakresie:
uczenia i podtrzymywania umiejętności porozumiewania się, przestrzegania
zasad i norm społecznych, nawiązywania kontaktów, kontroli emocji

i zachowań oraz czynności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu,
prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacji czasu wolnego. Uczestnicy
otrzymują też wsparcie psychologa.
Placówka organizuje możliwość
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, zapraszając
również na spotkania ludzi tworzących klimat artystyczny Gorzowa. Dzięki
temu istnieją możliwości rozwijania własnych pasji i zdolności. Część
uczestników włącza się w wolontariat pomagając seniorom w miejscu
zamieszkania lub uczestnicząc w akcjach społecznych.
Kontakt 790 82 52 22; srodowiskowydom@gmail.com
Środowiskowy Dom Samopomocy typ B przy ul. Złotego Smoka 6, parterowy
budynek obok bloku z mieszkaniami socjalnymi
Działa w Gorzowie od 2011 roku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie
Człowiek w Potrzebie
Wolontariat Gorzowski. Oferta jest kierowana
do dorosłych osób, głównie mieszkańców Gorzowa, mających orzeczoną
niepełnosprawność
intelektualną
oraz
zaburzenia
neurologiczne,
lub niepełnosprawność sprzężoną. W Domu, w którym zajęcia są prowadzone
codziennie od godziny 7 do 15, ze wsparcia może korzystać ok.40 osób. Aby
zostać uczestnikiem ŚDS trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego,
lekarza psychiatry oraz decyzję administracyjną wydawaną przez pracownika
socjalnego. Pracownicy ŚDS wskażą w jaki sposób przejść drogę rekrutacji.
W zależności od dochodu uczestnika może on ponosić niewielką odpłatność za
pobyt w placówce. Wszyscy otrzymują śniadanie oraz jeden ciepły posiłek.
Celem działalności jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego
życia uczestników oraz możliwego przejęcia przez nich kontroli nad własnym
życiem w perspektywie Empowerment. Uczestnicy mają tworzone warunki do
podejmowania aktywności w świecie rzeczywistym. Dzieje się to zarówno przez
możliwość
przygotowania posiłków, naukę czynności pomocowych
i pielęgnacyjnych, robienia zakupów, jak też wykonywanie prac porządkowych
w budynku i wokół niego oraz opiekę nad cmentarzem żydowskim. Część osób
podejmuje wolontariat pomagając seniorom w miejscu zamieszkania. Tego typu
działanie jest prowadzone we współpracy z pracownikami socjalnymi i zostało
nagrodzone przez Panią Minister Elżbietę Rafalską. Możliwość nauki
niezależnego życia pojawia się w prowadzonych przez Stowarzyszenie
4 mieszkaniach chronionych. Kilkoro uczestników pracuje na rynku otwartym
i chronionym a także w spółdzielni socjalnej.
Kontakt 798 48 95 21 ; info@wtz.com.pl
Mieszkania chronione
Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski prowadzi
mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych w Gorzowie. Celem jest
tworzenie praktyki umożliwiającej uczenie się dorosłości i niezależnego życia
przez niepełnosprawnych. Obecnie działają 4 mieszkania, które są

wynajmowane od Miasta i wyremontowane przez Stowarzyszenie. Dodatkowo
prowadzone są 2 mieszkania ze środków własnych Stowarzyszenia. W takich
mieszkaniach osoby niepełnosprawne intelektualnie czy psychicznie mogą
mieszkać docelowo, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż umieszczanie
ich w instytucji typu Dom Pomocy Społecznej. Samodzielne mieszkanie dla
niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi jest jedną
z ważniejszych form uczenia się niezależnego życia. W mieszkaniach przebywa
obecnie 13 dorosłych osób. Każde mieszkanie znajduje się w osobnej
kamienicy. W mieszkaniach nie mieszka na stałe żaden opiekun. Opiekunowie
pomagają mieszkańcom poprzez realizację wsparcia tworzonego na zasadzie
aktywnego mentoringu. Aby zostać mieszkańcem trzeba mieć zaświadczenie od
lekarza psychiatry oraz decyzję wydaną przez pracownika socjalnego.
Odpłatność za mieszkanie jest ustalana w zależności od dochodu mieszkańca,
może być zerowa, a może wynosić ok. 400 – 500 zł. Te pieniądze nie są
dochodem Stowarzyszenia, lecz są przekazywane do Miasta. Wszelkie opłaty
za mieszkania są pokrywane przez Stowarzyszenie z dotacji projektowej.
Kontakt 536 400 075 ; 604 631349 ; info@wtz.com.pl
Wsparcie seniorów i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania
Jest to działanie realizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Człowiek
w Potrzebie Wolontariat Gorzowski oraz Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie. Seniorzy mający problemy w codziennym życiu, nie mogący na stałe
korzystać ze wsparcia, otrzymują pomoc wolontariuszy. Pracownicy socjalni
przeprowadzają wcześniej wywiady i po ustaleniu potrzeb organizowana jest
pomoc przez wolontariuszy. Wolontariuszami są osoby niepełnosprawne uczące
się
przy pomocy terapeutów prawdziwego pomagania oraz
własnej
aktywności. Pomoc seniorom udzielana jest w ich mieszkaniach. Głównie jest to
sprzątanie, robienie zakupów, organizacja spraw instytucjonalnych, jak wizyta
u lekarza czy w urzędzie, a także rozmowa i towarzyszenie. Możliwa jest także
prosta opieka pielęgnacyjna i higieniczna. Część seniorów otrzymuje także
posiłki przygotowywane i dostarczane przez wolontariuszy. Pomoc jest
bezpłatna. W przypadku konieczności stałej opieki pomagamy zorganizować
takie wsparcie przez wyspecjalizowane instytucje.
Kontakt – 536 400 075; info@wtz.com.pl – na zasadzie wolontariatu

Projekt Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Program realizowany w roku 2021. Objęto wsparciem pomocowym 107 osób,
przy zakładanych wskaźnikach na poziomie 102 osób. w programie
zatrudniono 52 osoby jako asystentów osób niepełnosprawnych. Wartość

zadania 1171332,37 zł – dotacja i 18000,00 zł wkład własny – razem
1189332,37 zł
Rozwój usług społecznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., powiatu
strzelecko drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego
W ramach projektu prowadzone są dwa mieszkania chronione oraz Klub
Seniora. Wsparciem objętych jest 30 seniorów uczęszczających do Klubu
Seniora i 16 osób niepełnosprawnych mieszkających w dwóch mieszkaniach
chronionych. Od 1 sierpnia 2019 do 30 lipca 2021 – 24 miesiące
W roku 2021 wykorzystano na ten cel środki w kwocie 161154,84 zł
Nadzieja - projekt realizowany przy współfinansowaniu środków PFRON –
wsparcie dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy – wartość
147200,00 zł
Opieka nad cmentarzem żydowskim w Gorzowie
Od czerwca 2009
Celem jest utrzymanie porządku, zbieranie butelek i śmieci, grabienie liści,
koszenie trawy, pokazywanie innym, że cmentarz to jest miejsce refleksji a nie
urządzania pijackich spotkań czy umieszczania obrażających innych napisów.
Uporządkowano teren, wycięto samosiejki tworzące „małpi gaj”, wywieziono
kilka ogromnych kontenerów śmieci. Obecnie pracę porządkową koordynują
niepełnosprawni zatrudnienie w spółdzielni socjalnej Warto nad Wartą. Ciągle
na terenie cmentarza urządzane są pijackie i narkomańskie spotkania.
Nieustannie wyrzucane są tu śmieci i duże gabaryty przez okolicznych
mieszkańców i właścicieli działek ogrodniczych znajdujących się w pobliżu. –
bez dotacji – na zasadzie wolontariatu

Prowadzenie kawiarni – Studio Kulinarne w Gorzowie
Jest to miejsce autentycznego treningu i uczenia się kultury pracy przez osoby
niepełnosprawne. Kawiarnia jest działającą placówką. Prowadzona jest na
zasadzie non profit wspólnie z uczniami gorzowskiego Gastronomika. Treningu
pracy uczy się tutaj kilkanaście osób niepełnosprawnych. Trening pracy odbywa
się zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami związanymi z pandemią. W kawiarni
przygotowywane są obiady dla kilkunastu seniorów roznoszone codziennie
przez wolontariuszy Stowarzyszenia

Realizacja projektu Aby pełniej żyć
Jedną z grup spośród osób niepełnosprawnych szczególnie zagrożonych
wykluczeniem są osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawne
intelektualnie. Osoby te z powodu specyfiki schorzenia mają wielkie trudności
z funkcjonowaniem społecznym, co wiąże się z określonymi problemami
i zadaniami społecznymi. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia
samodzielności uczestników, pokazując im możliwości funkcjonowania
społecznego, pozwoliła przybliżyć im różne formy aktywizacji, pokazała
otoczeniu społecznemu wartość aktywności osób niepełnosprawnych. Działania
zakładające uczestnictwo w różnych środowiskach pozwoliły na zmianę
stereotypowego spojrzenia na osoby niepełnosprawne jako zagrożone
wykluczeniem społecznym i wymagające stałej opieki. Podjęte działania były
odpowiedzią na zidentyfikowane problemy a zaproponowane formy wsparcia
pozwoliły zwiększyć szansę na realizację celu - czyli zwiększenie
samodzielności i pokazanie perspektywy zmiany życia. Projekt oferuje wsparcie
uczestnikom Środowiskowych Domów Samopomocy – 40 osób. Mają oni
zaproponowane różnorodne warsztaty m.in., taneczne, literackie, remontowe,
sportowe.
Realizacja projektu wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych
w pandemii
Wsparcie udzielane przez wykwalifikowanych psychologów, także klinicznych.
Wsparcie będzie świadczone w sposób indywidualny, jeżeli będzie istniała taka
możliwość – to w bezpośrednich sesjach w siedzibie Stowarzyszenia. Jest to
miejsce w centrum miasta, z dostępnym parkingiem, dobrą komunikacją
i pozbawione barier. W przypadku zgłaszania takich potrzeb istnieje możliwość
zapewnienia transportu własnymi środkami Stowarzyszenia i przy pomocy jego
wolontariuszy. Drugą formą wsparcia bezpośredniego będzie możliwość
udzielania pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania beneficjentów.
Osobną formą wsparcia będą konsultacje psychologiczne udzielane drogą
elektroniczna on–line za pomocą
dostępnych komunikatorów. Osoby
potrzebujące wsparcia, nie mające do dyspozycji komputera będą mogły
korzystać ze sprzętu – laptopów udostępnianych
nieodpłatnie przez
Stowarzyszenie.
–w roku 2021 wykorzystano środków z dotacji 45600,00zł

Realizacja zadania Wspieraj Seniora –
Pomoc w organizacji zakupów, wykonywaniu prac porządkowych, kontaktach
z instytucjami czy lekarzami, wyprowadzanie psów. Wykonano w roku 2021150 usług. W roku 2021 wykorzystano środków z dotacji 5919,03 zł.

Przedstawiciele Stowarzyszenia organizowali seminaria i konferencje, brali
udział w szkoleniach na temat funduszy europejskich
Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie w roku 2021
co jest zgodne ze statutem

nie prowadziło działalności

Przychody z działalności gospodarczej
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł - 0 %

gospodarczej,

gospodarczej

Działalność odpłatna pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego-175230,70zł
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku
publicznego– 204990,34 zł
Struktura przychodów i kosztów
Przychody z budżetu państwa i samorządu
Stowarzyszenie realizowało zadania zlecone finansowane ze środków
samorządu – Miasto Gorzów Wlkp. oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz PFRON
Razem w tej kategorii przychód Stowarzyszenia 2989899,00 zł
Zatrudnienie w Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na umowę o pracę na 31.12.2021 – 34
osób.
Wciągu roku przeliczeniu na pełne etaty pracowało - 24 osoby.
W realizowanych przez Stowarzyszenie projektach zatrudniono wykonawców
na umowy o pracę i zlecenie. Na umowę zlecenie zatrudniano – 20 osób.
Wszystkie osoby zatrudnione podpisywały umowę oraz wystawiały rachunki za
wykonaną pracę. Od wszystkich osób zatrudnionych były odprowadzane

podatki oraz składki na ZUS. Stowarzyszenie organizuje pracę dla
wolontariuszy .
W samym Stowarzyszeniu wszystkie funkcje są pełnione społecznie
Stowarzyszenie nie zatrudnia osób
pożytku publicznego.

wyłącznie w odpłatnej działalności

Nagrody, premie, inne świadczenia wypłacone w Stowarzyszeniu - 0 PLN
Wysokość przeciętnego miesięcznego
w Stowarzyszeniu - 5900,00 zł

wynagrodzenia

wypłacanego

Wynagrodzenie członków Zarządu - w związku z realizowanymi zadaniami
średnio w miesiącu- 4864,00 zł
Wynagrodzenie dla osób kierujących działalnością gospodarczą

- 0 PLN

Pożyczki udzielone przez Stowarzyszenie - 0 PLN
Lokaty bankowe - nie posiada
Wartość nabytych obligacji przez Stowarzyszenie - 0 PLN
Wielkość objętych
udziałów w spółkach
prawa handlowego - 0
PLN
Wielkość nabytych akcji - 0 PLN
Wskazanie spółek prawa handlowego, w których nabyto akcje
- nie
dotyczy
Informacja o wysokości kwot przekazanych
statutowych Stowarzyszenia w roku 2021

na realizację

celów

Z dotacji państwowych i samorządowych - 2905386,26 zł
Z dotacji unijnych - 161154,84 zł
Z dotacji prywatnych - 0
Ze składek i darowizn osób prywatnych - 181056,71 zł
Z działalności statutowej – działalność odpłatna pożytku publicznego
175230,70 zł
Inne przychody organizacji - 9886,54 zł

-

przychody 1% podatku
OGÓŁEM – 6446,70 zł, z tego:
- Sebastian – 5267,70 zł
- Stowarzyszenie – 1179,00 zł
Działalność zlecana Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe
Usługi - nie dotyczy
Państwowe zadania zlecone
- prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy- 1 541 499,00 zł
- Projekt Jesteśmy sobie potrzebni -asystent osoby niepełnosprawnej1171332,37 zł
- Projekt Rozwój usług społecznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., i powiatu
strzelecko-drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego - 151154,84 zł
Zamówienia publiczne - nie dotyczy
Działalność zlecona Stowarzyszeniu przez podmioty samorządowe / środki z dotacji państwowych i samorządowych /
- Prowadzenie mieszkań chronionych - 64 000,00 zł
- Projekt Nadzieja – 147200,00 zł

Gorzów Wlkp. 04.05.2022
Zarząd Stowarzyszenia

