
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. ZIELONA GÓRA

Powiat M. ZIELONA GÓRA

Ulica SIKORSKIEGO Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość ZIELONA GÓRA Kod pocztowy 65-001 Poczta ZIELONA GÓRA Nr telefonu 883694874

Nr faksu E-mail biuro@damyrade.org Strona www www.damyrade.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-01-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08007265500000 6. Numer KRS 0000248687

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

Paulina Bera Prezes TAK

Aleksandra Ackermann Zastępca prezesa TAK

Joanna Rogowska Skarbnik 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

Anna Skalniak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Eliza Multan członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Marcin Pala członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "DAMY RADĘ"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2013, działania podejmowane przez Stowarzyszenie „Damy Radę” polegały głównie na 
prowadzeniu Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”. Do Ośrodka w okresie całego roku 2013, 
uczęszczało około 25 osób w wieku od 6 do 17 lat. W okresie 12 miesięcy roku kalendarzowego, 
realizowane były rożne projekty miejskie, mające na celu podniesienie w dzieciach i młodzieży 
samooceny, samoświadomości, odkrywania własnych talentów, oraz granic w kontaktach 
międzyludzkich. 
W ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, dzieci i młodzież uczęszczające do placówki, 
miały możliwość odrabiania lekcji oraz uzyskania pomocy w przedmiotach, które sprawiały im trudności 
(np. matematyka, j. angielski, j. polski). Podopieczni, jak również ich rodziny, byli również objęci opieką 
psychologa oraz socjoterapeuty.
W czasie trwania ferii zimowych w szkołach (14.01-27.02.2013), w Ośrodku zorganizowane zostały 
różne formy wypoczynku dla podopiecznych. W tym czasie dzieci mogły uczestniczyć w takich zajęciach, 
jak wyjścia na basen, do kina, do teatru, oraz do sali zabaw, dzięki czemu spędzały czas aktywnie. W 
czasie roku szkolnego (01.03-30.06.2013) dzieci i młodzież brały udział w projekcie „Mój rozwój! Moja 
Szansa!”, który polegał na rozwijaniu pasji, zainteresowań i indywidualnych uzdolnień. W ramach 
projektu, podopieczni uczestniczyli w zajęciach muzyczno-tanecznych (16 h), fotograficznych (10h) oraz 
zajęciach dotyczących zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat zdrowej 
i zbilansowanej diety. Dzięki takim zajęciom, uczestnicy mogli nabrać więcej wiary we własne 
możliwości, co zaowocowało podniesieniem poziomu samooceny. Nabrali także umiejętności w 
przygotowywaniu wartościowych posiłków. Podczas trwania letnich wakacji (1.07.-31.08.2013), 
podopieczni poznawali bliżej historię Zielonej Góry i okolic dzięki spacerom po Starówce oraz 
wycieczkom do okolicznych miejscowości: Nowej Soli, Ochli oraz Drzonkowa. Działania te miały na celu 
także motywowanie uczestników do samodzielnego odkrywania historii i ciekawych miejsc w okolicach 
Zielonej Góry. Pod koniec wakacji, każdy miał możliwość stworzenia pracy plastycznej na temat 
minionych wakacji. W ramach projektu „Prawa dziecka i edukacja do bezpiecznej zabawy i udzielania 
pierwszej pomocy”, podopieczni mieli szansę poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zajęcia prowadzone (16 h) przez specjalistę- ratownika medycznego, pozwoliły im w 
praktyce przećwiczyć usztywnianie kończyn, bandażowanie, układanie poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej ustalonej, jak również zachowania przy ukąszeniach, poparzeniach, i tym podobne. 
Pozwoliły one uświadomić uczestnikom „Gniazda”, jakie są zasady bezpiecznej i odpowiedzialnej 
zabawy, oraz jak zapobiegać rozmaitym urazom. Odbyły się również dwa spotkania z przedstawicielami 
Policji i Straży Pożarnej. W ramach w/w projektu, dzieci poznawały swoje prawa, oraz historię 
powstania Praw Dziecka (14h). Wartości miękkie, jakie dzieci i młodzież wyniosły z uczestnictwa w tym 
projekcie, to także m. in.: nauka współpracy w grupie rówieśniczej, nauka zachowań asertywnych, 
budowanie zdolności podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Równocześnie z działaniami 
podejmowanymi na rzecz uczestników, wychowawcy Ośrodka współpracowali z ich rodzinami, 
kuratorami rodzinnymi, asystentami rodzin, jak również nawiązywali stałe kontakty ze szkołami, do 
których uczęszczają podopieczni.
Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z Fundacją „Bezpieczne Miasto”.
W 2013 roku, Stowarzyszenie „Damy Radę” przedsięwzięło także kroki, które polegały na pozyskiwaniu 
środków oraz materiałów, by dostosować placówkę do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma wejść w życie z dniem 1 
stycznia 2015 roku.
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży oraz 
podejmowanie inicjatyw 
edukacyjnych.

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży.

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

Prowadzenie Ośrodka 
Socjoterapeutycznego 
"Gniazdo"

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 47,645.07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47,495.63 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 149.44 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 12,477.10 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

33,860.23 zł

0.00 zł

0.00 zł

488.40 zł

10,768.41 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 34,931.47 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

45,117.04 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 45,117.04 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

2,440.97 zł

0.00 zł

640.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

42.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(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)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 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)

0.7 etatów

5.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
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)

10.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21,970.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 19,200.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,770.00 zł

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

1,600.00 zł

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

1,600.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

W 2013 roku, Stowarzyszenie „Damy Radę” przedsięwzięło także kroki, które polegały na pozyskiwaniu środków oraz 
materiałów, by dostosować placówkę do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Rogowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 3

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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