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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. 28 PUŁKU 
STRZELCÓW KANIOWSKICH

Nr domu 71/73 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-558 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 796141440

Nr faksu E-mail 
ksiegowosc@wsparciespoleczne.pl

Strona www www.wsparciespoleczne.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-10-02

2016-03-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47320453200000 6. Numer KRS 0000174689

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

Tomasz Musielski Prezes Zarządu TAK

Dariusz Krajewski Wiceprezes TAK

Ida Kazimierska 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

Piotr Niedźwiedzki Przewodniczący KR TAK

Anna Pisarska Sekretarz KR TAK

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA-TY-MY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych; 
2) pomoc społeczna, w tym aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu 
bezrobocia, choroby psychicznej, niepełnosprawności, wieku 
senioralnego, trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin; 
3) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność 
lecznicza na rzecz osób, o których mowa w pkt. 1 i 2; 
4) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
5) pomoc rodzinom, prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych w 
zapewnieniu im i ich podopiecznym godnego życia; 
6) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie 
rozwojowi patologii społecznej; 
7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, 
podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia społeczeństwa; 
8) prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub 
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich 
rodzin. 
9) rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. Budowa 
społeczeństwa obywatelskiego; 
10) wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych; 
11) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
12) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku; 
13) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
14) promocja i organizacja wolontariatu; 
15) działalność charytatywna; 
16) udzielanie porad prawnych. 
17) działalność na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów, dzieci 
i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom 
bezrobotnym, chorującym psychicznie, niepełnosprawnym, w wieku 
senioralnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich 
rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości; 
2) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia 
osób, o których mowa w pkt. 1 i ich rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem; 
3) podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw pracodawców 
do zatrudniania osób, o których mowa w pkt. 1; 
4) podejmowanie działań organizacyjnych, psychologicznych, 
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, prawnych 
zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób, o 
których mowa w pkt. 1 i ich rodzin, możliwie najwyższego poziomu ich 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej; 
5) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności zawodowej i 
społecznej osób, o których mowa w pkt. 1 i ich rodzin; 
6) wyrabianie w osobach, o których mowa w pkt. 1 umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról społecznych; 
7) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami, o których mowa w pkt. 1 i ich 
rodzinami; 
8) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób, o których 
mowa w pkt. 1 i ich rodzin; 
9) propagowanie zasad szeroko rozumianego równouprawnienia w 
zatrudnianiu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób, o których 
mowa w pkt. 1; 
10) propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako sposobu 
rozwiązywania problemów zawodowych osób, o których mowa w pkt. 1; 
11) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii 
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społecznej; 
12) budowanie krajowych i zagranicznych struktur wspierających 
zatrudnienie, w tym zatrudnienie socjalne; 
13) wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi poprzez 
wspieranie inicjatyw gospodarczych na wsiach; 
14) tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, 
domów pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów 
aktywizacji zawodowej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej, podmiotów leczniczych i innych podmiotów ekonomii 
społecznej; 
15) opracowywanie oraz wdrażanie programów i metod nauczania dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych; 
16) podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób; 
17) podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
18) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
19) przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym; 
20) prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, kulturalnej i 
edukacyjnej; 
21) prowadzenie sklepów charytatywnych; 
22) prowadzenie poradnictwa prawnego; 
23) współpracę z administracją publiczną i jej instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, biznesem, publicznymi służbami zatrudnienia, środkami 
masowego przekazu itp. w zakresie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia; 
24) organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, 
wczasów rodzinnych, kolonii, obozów wypoczynkowych, zielonych szkół, 
wycieczek; 
25) tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych, grupujących osoby 
niepełnosprawne z określonymi schorzeniami; 
26) prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 
oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej; 
27) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wizyt 
studyjnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania zrealizowane w roku 2019

1. OWES „Ja-Ty-My” 01.01.2018 – 31.12.2020 (RPLD.09.03.01-10-0004/17)
Celem głównym projektu jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES, umożliwiających min. 85 osobom 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości 
powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry 
zarządzającej, pracowników i wolontariuszy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie działania o charakterze 
animacyjnym prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnego na rzecz ES; inkubacyjnym 
prowadzącym do tworzenia nowych PES poprzez wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe oraz biznesowym przyczyniającym 
się do poprawy efektywności ekonomicznej istniejących PES. 
Projekt skierowany jest do PES i NGO planujących ekonomizację lub założenie PES, osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, osób prawnych, zamieszkujących, zarejestrowanych (zgodnie z KC) na terenie województwa 
łódzkiego, w szczególności z terenu powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, 
łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice oraz otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (PUP, OPS, JST, biznes). 
W okresie objętym opisem realizowano:
a) działania z zakresu animacji lokalnej, służące pokazywaniu podczas spotkań z organizacjami i liderami działającymi na terenie 
danej gminy/danego powiatu korzyści płynących ze współpracy na rzecz społeczności lokalnej, zachęcaniu do podejmowania 
wspólnych inicjatyw wskazując przy tym możliwości pozyskania na nie środków zewnętrznych czy prezentacji dobrych praktyk. 
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b) doradztwo kluczowe indywidualne i grupowe dedykowane podmiotom ekonomii społecznej nie prowadzącym działalności 
odpłatnej i gospodarczej oraz osobom fizycznym zainteresowanym podjęciem działalności w sektorze ES.
c) doradztwo prawne i biznesowe dedykowane podmiotom ekonomii społecznej nie prowadzącym działalności odpłatnej i 
gospodarczej oraz osobom fizycznym zainteresowanym podjęciem działalności w sektorze ES. 
d) szkolenia dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców dedykowane podmiotom ekonomii społecznej nie 
prowadzącym działalności odpłatnej i gospodarczej oraz osobom fizycznym zainteresowanym podjęciem działalności w 
sektorze ES. 
e) działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ES: spotkania informacyjnych na terenie powiatów: 
kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, brzezińskiego, zgierskiego, poddębickiego, skierniewickiego, blok szkoleniowo-doradczy 
oraz komisja qceny wniosków. W wyniku przeprowadzonych działań udzielono wsparcia finansowego na utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powstanie łącznie min. 85 miejsc pracy, z czego min. 
16 w istniejących PS, a min. 59 nowopowstałych PS i PES przekształcających się PS.
f) wsparcie szkoleniowo-doradcze: nowopowstałe PS i PES przekształcające się w PS oprócz otrzymania wsparcia finansowego 
korzystają ze wsparcia indywidualnych doradców przedsiębiorstw społecznych oraz doradztwa sprofilowanego pod kątem 
indywidualnego zapotrzebowania. 
g) doradztwo rozwojowe dedykowane PES prowadzących działalność odpłatą lub gospodarczą: wsparcie doradców kluczowego, 
biznesowego, informatycznego, księgowego, marketingowego i prawnego.
h) szkolenia podnoszące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przedstawicieli PES dedykowane pracownikom, członkom i 
osobom zarządzającym w podmiotach ekonomii społecznej prowadzących działalność odpłatną lub gospodarczą. 
i) wizyty studyjne.

2. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 01.01.2018 – 31.12.2020 (RPLD.09.03.01-10-0003/17) - Partner
Celem głównym projektu jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ES, umożliwiających 73 osobom zagrożonym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i 
trwałości funkcjonowania PS poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i 
wolontariuszy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie działania o charakterze animacyjnym prowadzące do 
tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnego na rzecz ES; inkubacyjnym prowadzącym do tworzenia 
nowych PES poprzez wsparcie finansowe i doradczo-szkoleniowe oraz biznesowym przyczyniającym się do poprawy 
efektywności ekonomicznej istniejących PES.
Projekt skierowany jest do PES i NGO planujących ekonomizację lub założenie PES, osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, osób prawnych, zamieszkujących, zarejestrowanych (zgodnie z KC) na terenie Łodzi  oraz otoczenia 
podmiotów ekonomii społecznej (PUP, OPS, JST, biznes). Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 OWES gdzie Centrum OPUS 
odpowiedzialne jest za świadczenie usług zmierzających do tworzenia nowych PES (animacja, doradztwo, szkolenia, inkubacja), 
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja – Ty - My" odpowiedzialne jest za udzielanie wsparcia finansowego dla tworzenia miejsc 
pracy w PS (dotacje), natomiast Fundacja INSPRO odpowiedzialna jest za świadczenie usług dla istniejących PES (doradztwo, 
szkolenia, wizyty studyjne).
W okresie objętym opisem w ramach OWES prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizowano:
a) działania zmierzające do utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ES: spotkania informacyjne, blok szkoleniowo-doradcze, 
komisja oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonych działań udzielono wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc 
pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powstaną łącznie min. 73 miejsca pracy, z czego min. 28 w 
istniejących PS, a min. 45 nowopowstałych PS i w PES przekształcających się PS. 
b) wsparcie szkoleniowo-doradcze, polegające na udzielaniu wsparcia indywidualnych doradców przedsiębiorstw społecznych 
oraz doradztwa sprofilowanego pod kątem indywidualnego zapotrzebowania, nowopowstałym PS i PES przekształcające się w 
PS. 

3. „Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET” 01.03.2018 – 31.07.2020 (POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17)
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 160 osób młodych bez pracy (w tym 84 kobiet K)-128 biernych zawodowo 
oraz 32 bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym os. z niepełn., w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER, 
zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. łódzkiego w określonych powiatach i miastach tj.: powiecie bełchatowskim, 
p.kutnowskim, p.łowickim, m.Łódź, p. łódzkim wschodnim, p. opoczyńskim, p. piotrowskim i m. Piotrków Trybunalski, p. 
poddębickim, p.radomszczańskim, p. sieradzkim, p. tomaszowskim, p. zduńskowolskim, p.zgierskim poprzez zdobycie 
kwalifikacji zaw. lub kompetencji zaw. niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z predyspozycjami uczestników i 
zapotrzebowaniem łódzkiego rynku pracy, jak również opracowanie IPD, przeprowadzenie pośrednictwa pracy i org. staży (dla 
części UP) w okresie 24 miesięcy w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 42,5% (68 os.). Cel główny 
proj. zgodny jest z celem szczeg. Poddziałania 1.2.1 PO WER, gdyż odpowiada na potrzebę zwiększenia możliwości zatrudnienia 
osób młodych do 29 r.ż. bez pracy,w tym w szczególności osób,które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET).

4. „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” 01.07.2018 – 31.10.2020 (RPLD.09.02.01-10-C004/17)
Celem  proj.  jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym w Mieście 
Skierniewice w formie: wsparcia pracownika soc., Dziennego Domu Pomocy, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i 
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pielęgnacyjnego, usług opiekuńczych w mscu zamieszkania, usługi wytchnieniowej, AOON, poradnictwa specjalistycznego i 
zapewnienia posiłków. Działania nakierowane są na świadczenie usług lokalnie w warunkach domowych/ rodzinn. i na 
przygotowanie najbliższego środowiska do pomocy osobom zależnym/niesamodzielnym. Realizowane działania przyczynią się 
do zwiększenia dostępności  usług społ. dla 230 os. z M. Skierniewice w okresie 2 lat i 8 mcy. Rozwój usług społecznych i 
opiekuńczych umożliwi opiekunom os. niesamodzielnych powrót na rynek pracy zamieszkujących pow. Miasto Skierniewice. 
Realizacja proj. przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających 
ubóstwo i wykluczenie społeczne w M. Skierniewice.

5. TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska.II etap - testowanie modelu 
01.10.2018 – 30.09.2021 (POWR.04.01.00-00-D214/17) - Partner
Celem gł.proj. jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego Modelu 
leczenia i rehabilitacji os.z zaburzeniami i chorobami psych., zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług 
psychiatrycznych w powiatach: M. Łódzkim i Zgierskim. Proj. jest skierowany do os.: cierpiących na zaburz. ze spektrum 
schizofrenii i zaburz. afektywnych, zaburz. otępienne, uzależnionych-od alkoholu i in. substancji zmieniających świadomość, zg. 
z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społ.Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie koordynacji, 
ciągłości i komplementarności działań przez Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej, dostosowanych do 
rzeczywistych potrzeb uczest., współpracę międzysektorową, innowacyjne metody i narzędzia opieki środowiskowej (tj. 
Rodzinne Mieszkania Chronione, Mobilne Domy Pomocy dla chorujących Psychicznie i na chorobę Alzheimera, Dzienny Dom 
Rehabilitacji dla Chorych na chor.Alzheimera z głębokim otępieniem, Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorujących Psych., 
Hostel dla uzależnionych, Wirtualny Ośrodek Wsparcia, Firma społ), wsparcie rodzin dotkniętych chorobą psych., po działania 
prewencyjne i świadomościowe. Kluczowym elementem będzie zaangażowanie uczest.w planowanie i realizację programu 
własnego zdrowienia we współpracy z Patronem, wspierającym uczest. w przezwyciężaniu ograniczeń wywołanych chorobą, 
poza szpitalnym syst. opieki psychiatrycznej. Użytkownikami proj.będą pracownicy istniejących oraz powstałych w proj. 
instyt.leczniczych oraz pomocy i integracji społ., uczest., ich rodziny, mieszkańcy i pracodawcy lokalni. Projekt zrealizuje 
partnerstwo, w pełni zdolne do przetestowania Modelu w przewidzianym zakresie, na planowanym obszarze, w czasie 36 m-cy. 
Celem długofalowym realizacji proj. będzie wykorzystanie przetestowanej innowacji do wprowadzenia zmian syst. w 
zakr.polityki wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usł. w obszarze zdrowia psychicznego.

6. Ocalić od zapominienia 17.04.2019 – 15.07.2019 (Fundacja Agencja Rozwoju Przemysłu)
W ramach projektu zorganizaowano 2 koncerty. Odbyły się one w Łowiczu i Rogowie. Celem koncertów było przypomnienie 
historii muzyki stworzonej na Ziemi Łódzkiej,w okresie od połowy XX wieku do czasów współczesnych. Każdy koncert  to rodzaj 
artystycznej podróży w czasie, przenoszącej słuchaczy w świat muzyki lat minionych i pozwalającej prześledzić, jak kształtował 
się jej rozwój. Koncerty składały się z ponad dwudziestu utworów instrumentalno-wokalnych wybitnych polskich 
kompozytorów i twórców, wykonywanych na żywo przez doświadczonych i cenionych artystów oraz przez młodych adeptów 
polskiej muzyki rozrywkowej, w tym również debiutantów. Pełna dynamizmu akcja sceniczna, interesująca wizualizacja, świetna 
narracja a także spotkania z artystami minionych lat dopełniały całości. Realizacja projektu miała na celu przybliżenie 
mieszkańcom województwa łódzkiego dorobku i artystycznych dokonań najwybitniejszych polskich kompozytorów i 
wykonawców, w interesującej oprawie i doskonałym wykonaniu. To promocja i propagowanie muzyki, jako sposobu obcowania 
z kulturą na wyższym poziomie. Udział w koncercie umożliwiał aktywne uczestnictwo w kulturze i przyczyniał się do jej 
świadomego odbioru. 

7. EKOSTART - Odnowa terenu zielonego 14.05.2019 – 30.06.2019 (Fundusz Małych Grantów EKO-UNII)
Ideą projektu „EKOSTART - Odnowa terenu zielonego” było zagospodarowanie terenu zielonego przed siedzibą Stowarzyszenia 
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zlokalizowaną przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi. Projekt skierowany był do 
członków i pracowników Stowarzyszenia Wsparcia Ekonomii Społecznej „Ja-Ty-My” oraz społeczności lokalnej, w tym osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Stowarzyszenia, które prowadzi w tamtym 
miejscu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach projektu przed siedzibą  Stowarzyszenia, na obecnie zaniedbanym 
terenie zielonym o powierzchni ok. 50 m2 zasiana została świeża trawa i kwiaty, pojawiły się nowe nasadzenia oraz 2 ławki, 
które znacznie polepszyły estetykę terenu zielonego w pobliżu Stowarzyszenia. Kluczowym rezultatem projektu było stworzenie 
miejsca zielonego na szarym podwórku, które nie zachęcało do wejścia dalej, mimo iż w jego dalszej części zorganizowana 
została ogólnodostępna przestrzeń do gier i zabaw. Realizacja projektu przyczyniła się do wsparcia różnych grup wiekowych, 
płciowych oraz osób niepełnosprawnych, była okazją do promocji patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność 
za przyrodę i jakość życia, dobre relacje sąsiedzkie, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń 
oraz pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki i jakości życia społeczności lokalnej.

8. „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” 01.07.2019 – 30.06.2021 (RPLD.09.02.01-10-F009/18) - Partner
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie 
powiatu łowickiego w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. 30 miejsc świadczenia usług społecznych (MŚUS) dla 90 osób 
niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności(54K i 36M), w tym: 2 MŚUS w formie stworzenia IŚW i pracy socjalnej dla 90 
UP (54 K i 36 M), 10 MŚUS w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 32 UP (20K i 12M), 14 MŚUS w formie usług 
AOON dla 20 UP (12K i 8M), 1 MŚUS w postaci wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 60 UP (36K i 24M), 
w ramach projektu powstaną także 3 MŚUS w formie poradnictwa specjalistycznego, w ramach których wsparciem zost. 
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obj. 60 UP (36K, 24M) oraz 40 opiekunów faktycznych (30K i 10M). Prowadzona będzie także usługa zapewnienia posiłków 
realizowana jako dowożenie posiłków dla 60 UP (36K i 24M) korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 
usługa zapewnienia transportu realizowana jako przewozy specjalne dla 60 UP (36K, 24M). Dla każdego uczestnika projektu 
zostanie opracowana IŚW, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, 
oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na 
poziomie powiatu łowickiego, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności 
na poziomie lokalnej społeczności.

9. „Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie”  01.10.2019 – 31.03.2022 (RPLD.09.01.01-10-B030/18) - Partner
Celem gł. proj. jest przywrócenie zdolności do zatrud. 20 osób niepełnosprawnych (ON), zagr. ubóstw. lub wykl. społ. zamieszk. 
powiat łódzki wschodni poprzez udział w proj. Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie w okresie 
10.2019r.-03.2022 r.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą 20 ON zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w okresie 25 miesięcy;
2. Zdobycie przez 20 beneficjentów ostatecznych (BO) projektu doświadczenia zawodowego w realnym środowisku pracy;
3. Podniesienie kompetencji zawodowych 20 BO.
4. Zapewnienie wsparcia terapeutycznego 20 członkom rodzin i opiekunom osób niepełnosprawnych będących uczestnikami 
projektu, pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w grupie wsparcia.
Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego sformułowanego w RPO WŁ, którym jest aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za pomocą skwantyfikowanych wskaźników oraz 
źródeł ich pomiaru, możliwe będzie udokument. osiągnięcia celów.

10. „Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" w Łowiczu
Stowarzyszenie jest podmiotem prowadzącym Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu. Podmiot prowadzi działalność w 
zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej 20 osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do znacznego i 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.  w formie terapii zajęciowej. ZAZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i leczniczej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego pracownika, niezbędnych 
do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacja w ZAZ prowadzona jest od 
poniedziałku do piątku. ZAZ prowadzi swoją działalność w formie restauracji serwującej dania obiadowe zarówno na miejscu jak 
i na wynos, organizuje także imprezy okolicznościowe. Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zapewnione 
jest wsparcie personelu: kierownika ZAZ, instruktorów zawodu, psychologa, rehabilitanta oraz kierowcy. ZAZ zapewnia także 
swoim pracownikom opiekę pielęgniarską i lekarską.

11. Warsztaty Terapii Zejęciowej w Sochaczewie 
Stowarzyszenie jest podmiotem prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sochaczewie Placówka prowadzi działalność 
rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii 
zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu 
Powiatu Sochaczew. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w 
10 grupach warsztatowych. Istnieje wiele form i technik terapii zajęciowej, dzięki którym uczestnicy uczą się czynności życia 
codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność oraz podstawowe, a często i specjalistyczne 
umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie 
pracy. Dla każdego uczestnika WTZ opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące 
osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów.

12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach 
Stowarzyszenie jest podmiotem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach. Placówka jest jednostką typu 
ABC dedykowaną osobom przewlekle chorującym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie oraz wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera). 
Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy:
a) prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym treningu dbałości o wygląd zewnętrzny, treningu nauki 
higieny, treningu kulinarnego, treningu umiejętności praktycznych, treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
b) prowadzenie treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z 
osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w 
instytucjach kultury,
c) prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami 
radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
d) prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1120

200

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

w zakupie leków, pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia,
g) zapewnienie niezbędnej opieki,
h) prowadzenie terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji,
i) umożliwienie uczestnikom spożywania gorącego posiłku i udziału w terapiach kulinarnych.

13. Prowadzenie profili na facebooku promujących działalność PES w terenu województwa łódzkiego 
www.facebook.com/swsjatymy, www.facebook.com/owesjatymy, www.facebook.com/zazjatymy

14. Prowadzenie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla studentów Wydziałów Nauk o Wychowaniu. Podczas warsztatów 
poruszane były zagadnienia z zakresu budowania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, prezentowane najlepsze 
praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Omówione zostały także formy aktywizacji 
społeczno-zawodowej realizowane w ramach spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit oraz podmiotów 
reintegracyjnych tj.: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty 
terapii zajęciowej.

15. Współorganizacja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej – 7.09.2019 na rynku w Sieradzu odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii 
Społecznej mające na celu promocję oferty podmiotów ekonomii społecznej z regionu łódzkiego. Podczas Targów swoje 
produkty i usługi zaprezentowało ponad 50 podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego. Łódzkie targi 
Ekonomii Społecznej zostały zorganizowane jako impreza towarzysząca Mixerowi Regionalnemu, wydarzeniu mającym na celu 
promocję gmin i podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność w regionie łódzkim.

16. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – w 2019 roku Stowarzyszenie obsługiwało cztery punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Krośniewicach, Skierniewicach, Zgierzu i Żychlinie. Obsługa punktów prawnych realizowana jest przez 
kancelarie prawne, z którymi Stowarzyszenie podpisało umowy na realizację poradnictwa w poszczególnych miejscowościach. 
Punkty świadczą nieodpłatną pomoc prawną od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Działalność obejmowała: 1. Wspieranie 
tworzenia miejsc pracy dla osób zagr ubóstwem 
lub wykluczeniem społ (proj.OWES,ŁOWES); 2. 
Wspieranie psychologiczne i szkoleniowe osób 
zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społ, które 
zostały zatrudnione w przeds. społecznych 
(proj.OWES,ŁOWES) 3.Prowadzenie rehab. 
społ–zawod i rehab. leczniczej dla ON w st. 
znacznym i umiarkowanym (proj.ZAZ w Łowiczu, 
WTZ w Sochaczewie); 4.Prow.nieodpł. 
por.prawnego na ter.gminy Sk-ce oraz pow. 
kutnowskiego,zgierskiego (zadania zlecone). 
Działalność była prowadzona w zakresie: 1. 
Działań animacyjnych opartych na zachęceniu 
do tworzenia i wspierania PES i inicjatyw na 
rzecz rozwoju ES w środowiskach lokalnych. W 
ramach tych działań prowadzone były spotkania 
animacyjne różnych grup społecznych i 
sektorów. Prowadzono diagnozę środowiska 
lokalnego oraz działania na rzecz rozwoju 
partnerstw. Wspierano grupy zainteresowane 
tworzeniem PES. 2.Działania inkubacyjno – 
doradcze prowadzone w formie indywidualnej i 
grupowej obejmujące bezpłatne doradztwo 
rozwojowe, prawne, biznesowe, marketingowe, 
księgowe oraz informatyczne. 3.Zrealizowano 
konkurs na pakiet rozwojowy dla organizacji w 
wys.do 5000zł dla organizacji, który 
przeznaczony był na rozwój organizacji i 
przygotow. się do prow. dz. Ekon-ej. 4.Szkolenia 
dostos. do potrzeb podm. 5.Wsp.Finans. na 
utw.m.prac w PS

88.99.Z 0,00 zł

2

udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej 
społeczeństwa

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej – w 2018 roku. Stowarzyszenie 
obsługiwało cztery punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Krośniewicach, Mieście Skierniewice, 
Zgierzu oraz Żychlinie. Obsługa punktów 
prawnych realizowana była przez kancelarie 
prawne, z którymi Stowarzyszenie podpisało 
umowy na realizację poradnictwa w 
poszczególnych miejscowościach. Punkty 
świadczyły nieodpłatną pomoc prawną od 
poniedziałku do piątku w wymiarze czterech 
godzin dziennie z wyjątkiem świąt państwowych 
i kościelnych.

94.99.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3

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

1. Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania świadczone są osobom w 
podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym z 
terenu miasta Skierniewice w ramach projektów 
„POMOC – Centrum Usług Społecznych w 
Skierniewicach” oraz Łowickie Centrum 
Wsparcia Społecznego. Celem proj. jest 
zwiększenie dostępności do usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym i 
rodzinnym w Mieście Skierniewice w formie: 
wsparcia pracownika soc., Dziennego Domu 
Pomocy, wypożyczalni sprzętu wspomagającego 
i pielęgnacyjnego, usług opiekuńczych w mscu 
zamieszkania, usługi wytchnieniowej, AOON, 
poradnictwa specjalistycznego i zapewnienia 
posiłków. 2. Od listopada 2018 Stowarzyszenie 
jest podmiotem prowadzącym Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Brzezinach. Placówka jest 
jednostką typu ABC dedykowaną osobom 
przewlekle chorującym psychicznie, 
niepełnosprawnym intelektualnie oraz 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych (np. ze zdiagnozowaną 
chorobą Alzheimera).

88.10.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 14 276 934,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 278 690,73 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 140 893,11 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

1. Usługi pomocy społecznej bez 
zakwaterowania świadczone są osobom w 
podeszłym wieku i osobom 
niepełnosprawnym z terenu miasta 
Skierniewice w ramach projektów „POMOC 
– Centrum Usług Społecznych w 
Skierniewicach” oraz Łowickie Centrum 
Wsparcia Społecznego. Celem proj. jest 
zwiększenie dostępności do usług 
społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym i rodzinnym w Mieście 
Skierniewice w formie: wsparcia 
pracownika soc., Dziennego Domu Pomocy, 
wypożyczalni sprzętu wspomagającego i 
pielęgnacyjnego, usług opiekuńczych w 
mscu zamieszkania, usługi wytchnieniowej, 
AOON, poradnictwa specjalistycznego i 
zapewnienia posiłków. 2. Od listopada 2018 
Stowarzyszenie jest podmiotem 
prowadzącym Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Brzezinach. Placówka jest 
jednostką typu ABC dedykowaną osobom 
przewlekle chorującym psychicznie, 
niepełnosprawnym intelektualnie oraz 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych (np. ze 
zdiagnozowaną chorobą Alzheimera).

88.10.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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3 089,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 187 721,53 zł

e) pozostałe przychody 857 350,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 69 880,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5 016 243,40 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

7 286 155,61 zł

1 826 065,92 zł

75 500,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

24 880,00 zł

45 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 075,38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 373 274,17 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 14 373 607,02 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

9 252 615,35 zł 0,00 zł

3 767 618,94 zł 0,00 zł

0,00 zł

314,49 zł

0,00 zł

1 353 058,24 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

97 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

97,00 etatów

57 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 134 375,71 zł

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

3 134 375,71 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 360,66 zł

24 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

24 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 907 779,25 zł

2 796 321,65 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 111 457,60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 226 596,46 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 134 375,71 zł

Druk: NIW-CRSO 14



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 894,74 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Łódzkie Tragi Ekonomii 
Społecznej

Zwiększenie widoczności 
Podmiotów Ekonomii 
Społecznej w społecznościach 
lokalnych

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

75 500,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1 Prowadzenie Punktów 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej i Poradnictwa 
Obywatelskiego na terenie 
powiatu kutnowskiego

Zapewnienie ogólnodostępnej 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
rzecz społeczności lokalnej

Ministerstwo Sprawiedliwości 128 040,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Musielski, Dariusz Krajewski, 
Ida Kazimierska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 Prowadzenie Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej i Poradnictwa 
Obywatelskiego na terenie 
miasta Skierniewice

Zapewnienie ogólnodostępnej 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
rzecz społeczności lokalnej

Ministerstwo Sprawiedliwości 64 020,00 zł

3 Prowadzenie Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej i Poradnictwa 
Obywatelskiego na terenie 
powiatu zgierskiego

Zapewnienie ogólnodostępnej 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na 
rzecz społeczności lokalnej

Ministerstwo Sprawiedliwości 63 525,00 zł
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