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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat M. BIAŁYSTOK

Gmina M. BIAŁYSTOK Ulica RUMIANKOWA Nr domu 13 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-665 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 692394183

Nr faksu E-mail 
marzdlainnych@gmail.com

Strona www www.mydlainnych.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-09-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20020673500000 6. Numer KRS 0000304238
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) RAFAŁ ŚREDZIŃSKI - PREZES 

ANNA ALEKSIEJCZUK - WICEPREZES
ANNA PUCHALSKA – SKARBNIK 
EWELINA ROMAŃCZUK - SEKRETARZ
KINGA GĄSOWSKA – SZATAŁOWICZ – CZŁONEK

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

BOŻENA WASILEWSKA – PRZEWODNICZĄCY 
AGNIESZKA GRZEŚ – SEKRETARZ 
ANNA MAŁGORZATA SAMBORSKA – CZŁONEK

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i 
opiekunom.
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w szczególności 
z niepełnosprawnością.
3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
4. Pomoc Społeczna.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działania na rzecz społeczności lokalnej.
7. Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.
8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność 
pożytku publicznego prowadzoną w następujących obszarach: 

1.  Organizowanie osobom z niepełnosprawnością zajęć, wycieczek 
i imprez o charakterze: integracyjnym,  rekreacyjnym, sportowym, 
artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym i 
turystycznym oraz pomocy w przystosowaniu do życia w 
społeczeństwie – Stowarzyszenie prowadzi placówkę - Klub 
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych czynną pn- pt w godz. 14.00 - 
19.00,
2.  Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnych i ich 
rodzinom 
       oraz upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania 
praw 
       osób z niepełnosprawnością – prowadzenie wolontariatu na 
rzecz 
       dorosłych osób niepełnosprawnych,  
3. Prowadzenie programów edukacyjnych, animacyjnych i  
        profilaktycznych, prowadzenie akcji informacyjnych o 
charakterze 
        profilaktycznym i uświadamiającym – realizacja programu 
„Jestem 
        Świadomy” dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób 
         przenoszonych drogą płciową,
4.   Prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy 
oraz 
         młodzieżowych liderów, udzielanie wsparcia, w tym 
finansowego, 
         szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim – realizacja 
         funduszu grantowego „Marz i Działaj – Lokalny Fundusz 
Młodych” 
          oraz programu „Marz i Działaj rozwój idei wolontariatu oraz 
          młodzieżowych inicjatyw społecznych” dofinansowanych 
przez FIO 
          oraz Urząd Miejski w Białymstoku,
5.   Współpracę z władzami oraz instytucjami rządowymi, 
samorządowymi 
         pozarządowymi – Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem 
Miejskim 
        w Białymstoku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w 
        Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Białymstoku, 
        Komendą Wojewódzką Policji, Uniwersytetem w Białymstoku, 
         szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami kultury. 
         Przedstawiciele Stowarzyszenia są członkami m.in.: Zespołu 
         Konsultacyjnego przy Prezydencie Miasta Białegostoku ds. 
organizacji     
         pozarządowych, Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta 

         Białegostoku, Wojewódzkiej Sieci Organizacji Pozarządowych 
Woj. 
         Podlaskiego biorą udział w pracach Koalicji na rzecz Osób 
         Niepełnosprawnych, zasiadają w komisjach oceny projektów 
w 
         Urzędzie Miejskim w Białymstoku. 
6.  Organizowanie konferencji, targów i wystaw – jak co roku 
         Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 20.03.2012r. Galę 
społeczno – 
          kulturalną - imprezę podsumowującą roczną działalność 
społeczną 
          pn. MŁODY BIAŁYSTOK. Udział w Gali wzięło wielu znanych 

          białostoczan oraz przedstawiciele lokalnych władz.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Główna działalność Stowarzyszenia MY DLA INNYCH w 2012 roku to: 
1. Prowadzenie Klubu dla osób niepełnosprawnych oraz wszechstronna pomoc 
osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom –Stowarzyszenie kontynuowało pracę 
placówki rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie –zwanej KLUBEM. Klub pracował 12 m-cy w roku (pn – pt, w godz. 
14.00-19.00). Wsparciem objęto 16 dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu umiark. i znaczn. w wieku 19 - 43 lat. Kadrę Klubu 
stanowiło 3 pracowników: psycholog, oligofrenopedagog i pracownik socjalny 
oraz dochodzący instruktorzy. 
Działalność Klubu finansowana była z dotacji Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekty: „Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek” oraz „Prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielania informacji na temat 
przysługujących uprawnień dla osób niepełnosprawnych”), Urzędu Miejskiego w 
Białymstoku (projekt Klub 2012). W ramach codziennej pracy uczestnicy mogli 
skorzystać z następujących zajęć i form wsparcia: zajęcia ruchowe; zajęcia 
taneczne; zajęcia plastyczne; zajęcia kulinarne; zajęcia rytmiczne; zajęcia 
rekreacyjno – kulturalne, wyjścia, wycieczki; trening umiejętności społecznych 
(TUS); indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne; zajęcia z doradztwa 
zawodowego
 Jako wzbogacenie oferty zajęć w Klubie zorganizowano również: 
- zajęcia z wizażu i stylizacji oraz zajęcia artykulacyjno – relaksacyjne (projekt 
„Metamorfozy” dofinansowany przez ROPS w B-stoku) 
- 3-dniowe Wyjazdowe Warsztaty w Giżycku (projekt „Chcę być aktywny – 
Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Życia Codziennego” dofinansowany przez 
ROPS w B-stoku) 

2. Lokalny Fundusz Młodych - „Marz i Działaj”
W ramach Programu, dzięki pozyskanym środkom finansowym, przeszkolono 24
 wolontariuszy – młodzieżowych liderów z Białegostoku i okolic oraz udzielono 
im dotacji w kwocie 1000 zł na realizację 6 autorskich inicjatyw edukacyjnych i 
społecznych (6 grup x 1000 zł). Dzięki realizacji projektu powstały w Białymstoku 
2 murale na miejskich budynkach, wydano 1000 pocztówek ze zdjęciami 
ciekawych zakątków Zabłudowa, zorganizowano warsztaty fotograficzne dla 2 
grup pasjonatów fotografii, sesje z modelkami w studio i plenerze oraz sesje dla 
dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola, wyjazd integracyjny dla dzieci 
czeczeńskich z białostockiego ośrodka dla uchodźców itp. Wszystkie działania 
były pomysłami autorskimi wolontariuszy, zrealizowanymi w formie mini 
projektów. 4 grudnia 2012 zorganizowano podsumowanie Programu i Święto 
Wolontariatu. 
Program finansowany z funduszy własnych, dotacji pozyskanych z Gminy 
Białystok i PO FIO. 

3. Realizacja pilotażowego projektu „Centrum Wolontariusza ON - usługi 
wolontariackie dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku”. W ramach 
oferty wspólnej ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych 
Intelektualnie AKTYWNI, przy wsparciu finansowym Gminy Białystok objęto 
wsparciem 17 dorosłych osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie 
miasta Białystok, którym udzielono pomocy w codziennym funkcjonowaniu, 
zakupach, wyjściach, organizacji czasu wolnego itp. Do tego celu przeszkolono 
23 pełnoletnich wolontariuszy.  

4. „Jestem Świadomy” – profilaktyka HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych 
drogą płciową. W ramach projektu dofinansowanego przez ROPS w Białymstoku 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

promocja i organizacja wolontariatu
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zorganizowano panel ekspertów poświęcony w/w tematyce, przeprowadzono 
badania wśród młodych ludzi, udzielano porad drogą internetową. Na 
zakończenie wydany został raport. 

5. W ramach kampanii promocyjnej 1% oraz podsumowania rocznej działalności 
Stowarzyszenia w dniu 26.05.2012 r. zorganizowano kolejną już Galę społeczno 
– kulturalną pn. „Młody Białystok”, w którą włączyli się znani Podlasianie oraz 
przedstawiciele lokalnych władz. Gala odbyła się w Teatrze Dramatycznym w 
Białymstoku i była dużym wydarzeniem artystycznym i medialnym. 

6. Partnerstwo formalne w projekcie „Akademia Partycypacji Społecznej– 
Przystanek Animacja” realizowanym przez Stowarzyszenie „Progres” z Lublina, 
skierowanym do aktywnych działaczy lokalnych, liderów, animatorów 
społecznych, wolontariuszy, którzy zostali specjalnie przeszkoleni oraz 
wyposażeni w licencję do prowadzenia edukacyjnej gry szkoleniowej z zakresy 
animacji partycypacji społecznej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

57

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 KLUB AKTYWIZACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

BIAŁYSTOK 16
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Nieodpłatna Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia 
była realizowana w formie następujących usług:
1. prowadzenie Klubu dla osób niepełnosprawnych oraz 
wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom 
– Stowarzyszenie prowadziło placówkę poświęconą rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie – zwaną KLUBEM oraz pilotażowy projekt „Centrum 
Wolontariusza ON - usługi wolontariackie dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku”. 

2. prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających rozwój idei 
wolontariatu – projekt „Marz i Działaj czyli Lokalny Fundusz 
Młodych w Białymstoku – III edycja” oraz „Marz i Działaj – rozwój 
idei wolontariatu i młodzieżowych inicjatyw społecznych” 

3. prowadzenie programów edukacyjnych, animacyjnych i 
profilaktycznych – projekt „Jestem świadomy”

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

85.59.B

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie przeprowadziło 
cykl warsztatów edukacji twórczej dla dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej w Augustowie.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

93.29.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 233,194.99 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 231,598.50 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,500.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.49 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,337.91 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 215,801.42 zł

0.00 zł

199,591.65 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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16,209.77 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,305.82 zł

96.00 zł

6,209.82 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,500.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2,337.91 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Działalność Klubu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 2,337.91 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 222,561.94 zł 2,337.91 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

220,837.85 zł 0.00 zł

1,500.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

214.17 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

9.92 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

2.0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.0 etatów

26.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

28.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

50.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 44.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 135,159.37 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

60,656.00 zł

60,656.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 74,503.37 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

135,159.37 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

6,322.87 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,940.39 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3,000.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4,500.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 KLUB 2012 5,500.00 zł

2 Centrum Wolontariusza ON - usługi wolontariackie dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku (oferta wspólna ze Stowarzyszeniem Wspierania 
Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI – finanse po stronie 
partnera)

15,000.00 zł

3 Metamorfozy 4,880.00 zł

4 Chcę być aktywny – Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Życia Codziennego 2,040.00 zł

5 Marz i Działaj, czyli Lokalny Fundusz Młodych w Białymstoku 8,000.00 zł

6 Marz i Działaj – rozwój idei wolontariatu i młodzieżowych inicjatyw społecznych 36,930.00 zł

7 Jestem Świadomy 1,850.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek; 
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielania 
informacji na temat przysługujących uprawnień dla osób niepełnosprawnych

154,392.10 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

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

brak

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Anna Aleksiejczuk - wiceprezes 
Anna Puchalska - skarbnik 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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