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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina BIECZ

Powiat GORLICKI

Ulica KAZIMIERZA WIELKIEGO Nr domu 31 Nr lokalu 

Miejscowość BIECZ Kod pocztowy 38-340 Poczta BIECZ Nr telefonu 134471578

Nr faksu 134471578 E-mail 
stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-19

2004-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49197296100000 6. Numer KRS 0000029015

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

Iwona Czeluśniak-Lignar Prezes TAK

Bohdan Białoń Z-ca Prezesa TAK

Janina Śliwa Skarbnik TAK

Małgorzata Mróz Członek TAK

Agnieszka Kołotyło Członek TAK

Danuta Wantuch Członek TAK

Halina Wąsowska-Schirmer Sekretarz 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

Grażyna Rychlicka-
Schirmer

Przewodniczący TAK

Paulina Michalec Sekretarz TAK

Anna Filus-Solarz Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie 
praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom 
pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia. Stowarzyszenie realizuje cele 
poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej:
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
1. współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, 
zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz fizycznymi;
2. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom 
przemocy, ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków komunikacyjnych, ich 
rodzinom potrzebującym wsparcia  oraz wyrównania szans tych rodzin i 
osób;
3. działalność charytatywna;
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych w 
tym rehabilitacyjna;
5. działania w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, w tym 
poprzez tworzenie funduszu stypendialnego, działalność szkoleniową, 
doradczą, profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą, terapeutyczną oraz 
informacyjną, edukacyjną kierowaną do grup zawodowo i społecznie 
zajmującymi się problemami rodzinnymi, wychowawczymi i pomocowymi;
6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
8. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym;
9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. upowszechnienie i ochrona kobiet oraz działalność na rzecz równych 
praw kobiet i mężczyzn;
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami ;
12. promocja i organizacja wolontariatu;
13. współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz 
instytucjami realizującymi pokrewne zadania;
14. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami o podobnym 
działaniu za granicą.
W zakresie działalności odpłatnej:
w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych 
przeznaczonych na pokrycie kosztów działań wchodzą zadania 
wyszczególnione w pkt. 2,4,5,7,8.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało cele statutowe 
poprzez:
1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, pn.: Prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej, 
którego podstawowym zadaniem jest pomoc osobom po przebytych 
kryzysach psychicznych (dotacja Starostwa Powiatowego w Gorlicach);
2. Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, pn.: 
Prowadzenie  Świetlicy Bieckiej w Bieczu - wszechstronna pomoc dla 
dzieci, młodzieży i ich rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, 
przemocą w rodzinie, ubóstwem, wykluczeniem społecznym (dotacja 
Gminy Biecz);
3.Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu, którego zadaniem 
jest przygotowanie niepełnosprawnych podopiecznych do samodzielnego 
funkcjonowania i podjęcia w przyszłości pracy (dotacja PFRON i Powiatu 
Gorlickiego);
4. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
typu B,C, pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w 
Gorlicach - wsparcie dzienne i okresowo całodobowe dla 34 osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (dotacja Gminy Biecz);
5. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego wraz z 7 filiami na terenie 
Gminy Biecz w ramach Projektu: "Dzieci mówią": wsparcie dzieci i 
młodzieży oraz ich rodzin dotkniętych problemami społecznymi, 
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijanie 
zainteresowań oraz wyposażenie uczestników projektu w umiejętności 
poruszania się w dzisiejszym świecie (dotacja Gminy Biecz);
6. Projekt pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - 
wsparcie terapeutyczne 23 dzieci i młodzieży do lat 18 z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności w zakresie 
fizjoterapii, hipoterapii, terapii zajęciowej, logopedii, 
oligofrenopedagogiki, pomocy psychologicznej(dotacja PFRON);
7. Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej dla 20 osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (dotacja Gminy Biecz) - 
umożliwienie korzystania seniorom z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, wsparcie oraz pomoc adekwatna do potrzeb i możliwości 
wynikających z wieku i stanu zdrowia.
8. Klub Integracji Społecznej - w 2019 roku zawiesił swoją działalność w 
oczekiwaniu na pozyskanie środków dających możliwość realizację zadań 
wynikających z Regulaminu Organizacyjnego KIS.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 działalność Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" w Bieczu skupiła się na:

1. Prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Biecz:

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy 
Biecz, zlokalizowana w budynku bursy Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu. W 2019  r. do placówki 
uczęszczało 25 podopiecznych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. W grudniu 
WTZ zostało poszerzone o przyjecie kolejnych czterech uczestników. Liczba uczestników na dzien 31.12.2020 r,. wyniosła 29 
osób
Głównym celem placówki było rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 
przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwój umiejętności 
planowania i komunikowania, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej realizowane były na zajęciach, które odbywały się od pn – pt, w godz. od 8.00 – 15.00 w pięcioosobowych grupach 
w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, ceramicznej, haftu i szycia, komputerowej oraz od 31 grudnia w nowo 
powstałej pracowni  form użytkowych.
Celem prowadzonej rehabilitacji było: 
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    • ogólne usprawnianie,
    • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej,
    • przygotowanie do życia w środowisku społecznym m. in. przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, 
dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach, poprawę kondycji psychicznej oraz innych umiejętności niezbędnych 
w życiu,
    • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu rożnych technik terapii zajęciowej,
    • rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy,
    • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w Zakładach 
Pracy Chronionej oraz w Zakładach Aktywizacji Zawodowej.
Wszyscy uczestnicy w 2019 r., objęci byli indywidualną pomocą psychologiczną, logopedyczna oraz zajęciami z  doradztwa 
zawodowego.

2. Prowadzeniu Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu, ul. 
Parkowa 1 z filią w Gorlicach, ul. Wyszyńskiego 18:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach świadczył  wsparcie dzienne i okresowo całodobowe dla na 34 
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych (osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi) z terenu Gminy Biecz i Miasta Gorlice. Swoją 
działalność prowadził w godz. 7:00 – 16:00 i w razie skierowania uczestnika na okresowy pobyt całodobowy – całodobowo. 
Realizowany w ŚDS kompleksowo program wspierająco-aktywizujący opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika posłużył 
w okresie ostatniego roku, wyposażeniu w/w osób w  umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, 
uczenia się i funkcjonowania w społeczności. Wśród celów rehabilitacji osób niepełnosprawnym intelektualnie i innych osób 
wykazującym zaburzenia czynności psychicznych istotne było stwarzanie poczucia bezpieczeństwa i podtrzymanie umiejętności 
z zakresu nawiązywania kontaktów werbalnych i pozawerbalnych z ludźmi oraz rozwiązywania problemów. W obszarze 
osobistym celem była poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz wytworzenie odpowiedniej reakcji 
adaptacyjnej – odpowiedniej do wymogów otoczenia. Działania podejmowane przez Ośrodek zmierzały do przezwyciężania 
trudnych sytuacji życiowych (emocjonalnych, psychicznych), służyły usamodzielnianiu tych osób i oswojeniu z nowymi 
sytuacjami życiowymi. 
Cele te realizowane były przede wszystkim poprzez działania ustalone odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych 
każdego uczestnika, w harmonogramie pracy Ośrodka zawierającego następujący rodzaj i zakres usług tj.: trening zaradności 
życiowej, poprawiający funkcjonowanie w codziennym życiu, trening interpersonalny, trening umiejętności spędzania wolnego 
czasu, trening poprawy funkcji poznawczych, integracji sensorycznej, terapia zajęciowa, zajęcia ruchowe i wyjścia na halę 
sportową, rekreacja, chreoterapia, warsztaty z tańca, muzykoterapia, psychorysunek, społeczność terapeutyczna, dogoterapia, 
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, aktywizacja zawodowa, zapewnienie niezbędnej opieki, pomoc w 
załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, dyżury i grupa wsparcia dla rodzin, zajęcia dla 
klubowiczów,spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego.
W okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. z usług Ośrodka skorzystało łącznie 44 osoby w systemie dziennym. Ośrodek 
pracował w systemie całodobowym i wypracował w roku 84 osobodoby.

3. Prowadzeniu Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Gorlicach, ul. Michalusa 18 z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28:

Głównym celem realizacji zadania, polegającego na organizowaniu wsparcia oraz innych świadczeń dla osób, które z powodu 
przewlekłych zaburzeń psychicznych mają poważne problemy w funkcjonowaniu w życiu codziennym, były to przede wszystkim 
 działania zmierzające do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, służące usamodzielnianiu osób przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
Prowadzone w Dziennym Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy działania polegały na znalezieniu dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi miejsca i pomocy we wtórnej integracji oraz przeciwdziałanie wypadaniu z ról społecznych i utracie 
więzi w środowisku lokalnym. Realizowany kompleksowo program wspierająco-aktywizujący służył wyposażeniu chorego z 
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne 
potrzebne do życia, uczenia się i pracy w społeczności. Wśród celów rehabilitacji osób chronicznie chorujących istotne było 
odtworzenie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi i  nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz rozwiązywania 
problemów. Ponadto udzielanie wszechstronnego wsparcia bliskim i rodzinom uczestników chorujących psychicznie poprzez 
wzajemną pomoc i wsparcie w placówce i poza nią, jak też kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób chorujących 
psychicznie i przeciwdziałanie stereotypom.
W 2019 z zajęć rehabilitacyjnych w Ośrodku skorzystało łącznie 76 osób na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 
Starostę Gorlickiego od pn – pt, w godz. od 7.30 – 16.00 w następujących pracowniach: kulinarnej, plastycznej, rękodzieła 
artystycznego, komputerowej, rehabilitacji ruchowej oraz kulturoterapii.
Wszyscy uczestnicy w 2019 r., korzystali z  indywidualnej pomocy psychologicznej jak również z poradnictwa socjalnego.

4. Prowadzeniu Klubu Senior + dla 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 + z terenu Gminy Biecz: 
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Celem realizacji zadania było zapewnienie wsparcia seniorom, uczestnicy korzystający z zajęć to osoby nieaktywnym zawodowo 
w wieku 60+, którym umożliwiono korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (aktywne uczestnictwo seniorów w życiu 
codziennym), a w szczególności zapoznanie się seniorów z przepisami i potrawami tradycyjnej polskiej kuchni i kuchni świata, 
obycie się ze sceną i oswojenie z tremą towarzyszącą występom, poprawa kondycji fizycznej poprzez udział w zajęciach 
rekreacyjno-sportowych, nabycie umiejętności posługiwania się podstawami języka obcego, rozwijanie wspólnych pasji 
i zainteresowań, nabycie umiejętności w zakresie rękodzieła artystycznego poprzez naukę szydełkowania, haftowania różnymi 
technikami, dziergania na drutach, szycia ręcznego i na maszynie, zainspirowanie formami plastycznymi w celu odkrywania 
talentów (rysowanie, malowanie różnymi technikami tj. olej, akwarela, papierze i płótnie), zdobycie wiedzy na temat tradycji, 
obrzędów i dziedzictwa kulturowego (muzeum, uroczystości religijne i związane z folklorem), nabycie umiejętności obsługi 
komputera, nośników multimedialnych, stworzenie grupy trenującej umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów 
społecznych, uczestniczenie we wspólnych wyjazdach i uroczystościach, poprawa funkcji poznawczych, poszerzenie wiedzy 
ogólnej, nabycie postaw opiekuńczych i zachowań prozdrowotnych. 
Dodatkowo została stworzona 20 osobowa grupa seniorów wolontariuszy poniżej 60go roku życia.
Wsparcie oraz pomoc adekwatna do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia seniorów, tak więc oferta Klubu 
Senior + obejmowała:
- zajęcia kulinarne;
- zajęcia teatralne z dramą;
- zajęcia rekreacyjno – sportowe, 
- rekreacyjno – integracyjne,
- rękodzieła artystycznego,
- edukacja regionalna,
- profilaktyki prozdrowotnej,
- zajęcia z języka obcego,
- dostęp do telewizji, prasy, Internetu,
- integrację społeczną.
Ośrodek działał od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach  Domu Ludowego 
w miejscowości – Grudna Kępska, stanowiące własność Gminy Biecz do dyspozycji Seniorów była  sali spotkań, aneks kuchenny, 
wyposażone w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowani i spożycia posiłków,  łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i 
dla mężczyzn), szatnia oraz pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV.
Seniorzy z Gminy Biecz, mimo swojego wieku chętnie nawiązują znajomości, chętnie przynależą do organizacji, motywują się 
nawzajem, rozwijają zainteresowania i pasje. Biorą odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie, między innymi dzięki zajęciom w 
Klubie Senior + wiedzą, że higieniczny tryb życia i profilaktyka daje lepsze samopoczucie. Gdy zdarzy się choroba chcą walczyć z 
nią z pokorą nie obciążając bliskich opieką i zmartwieniami. Zarażeni aktywnym trybem życia chcą go kontynuować być i czuć 
się potrzebnymi. Taką postawę przekazywać młodszym pokoleniom.

5. Prowadzeniu Środowiskowej Świetlicy w Bieczu:

Głównym celem placówki była wszechstronna pomoc dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, a także rozwijanie ich zainteresowań w 
ramach przeciwdziałania występowaniu patologii. 
W 2019 roku w oddziale Środowiskowej Świetlicy „Bieckiej” w Bieczu realizowano następujące zadania:
- pomagano wychowankom  nauce (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
- organizowano czas wolny wychowanków,
- rozwijano zainteresowania wychowanków,
- współpracowano z domami rodzinnymi wychowanków,
- współpracowano z instytucjami uczestniczącymi w procesie wychowania,
- wskazywano wychowankom właściwe formy wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych latem i zimą,
- wspierano wszechstronny rozwój wychowanków w procesie ich wychowania i kształtowania ich osobowości.

Środowiskowa Świetlica „Biecka” w 2019 roku oferowała dzieciom i młodzieży głównie pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, 
dotkniętych problemem bezrobocia, z trudnościami finansowymi, niepełnych, niewydolnych wychowawczo i dotkniętych 
problemem alkoholowym, ale również tym, którzy  pragnęli rozwijać swoje zainteresowania, różne formy spędzania czasu 
wolnego. Wychowankowie Środowiskowej Świetlicy „Bieckiej”, analogicznie do lat ubiegłych , otrzymywali wszechstronną 
pomoc w nauce i uczestniczyli w realizacji programów z zakresu profilaktyki.
W 2019 roku w Środowiskowej Świetlicy „Bieckiej” było zatrudnionych 2 pracowników  na stanowisku wychowawca/ opiekun 
(wygaśnięcie terminu umowy z pracownikiem z dniem 31 marca 2019 r., zatrudnienie od 1 kwietnia nowego pracownika na 
umowę o pracę w wymiarze ½ etatu).
    
6. Prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej:

Klub Integracji Społecznej w 2019 roku zawiesił swoją działalność w oczekiwaniu na pozyskanie środków unijnych dających 
możliwość realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego KIS. W odpowiedzi na pismo z Wydziału Polityki 
Społecznej MUW w Krakowie z dnia 23 maja 2019 r. znak: WP-VII.8690.8.2019 poinformowano, że Stowarzyszenie na Rzecz 
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Pomocy Rodzinie „Nadzieja”  w Bieczu będzie ubiegać się o środki na działalność Klubu Integracji Społecznej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 9.1.2 na aktywizację społeczną i zawodową dla 
mieszkańców powiatu gorlickiego. 
Pozytywna ocena wniosku poskutkuje wznowieniem tymczasowo zawieszonej działalności Klubu Integracji Społecznej z siedzibą 
w Gorlicach.  Poproszono MUW  o  niewykreślanie placówki z rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez 
Wojewodę Małopolskiego.

7. Prowadzeniu Placówki Wparcia Dziennego wraz z 7 filiami w ramach projektu pn. „Dzieci mówią”:

W 2019 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” funkcjonowała w ośmiu oddziałach:
    • w Bieczu
    • w Binarowej
    • w Rożnowicach
    • w Sitnicy
    • w Strzeszynie
    • w Libuszy
    • w Grudnej Kępskiej
    • w Głębokiej
Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku pomocą zostało objętych 284 wychowanków w wieku między 6 a 18 rokiem życia. Były 
to dzieci i młodzież pochodząca z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także korzystających z pomocy 
społecznej z trudnościami finansowymi, niepełnych. Głównym celem Placówek było wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz 
wyrównywanie szans funkcjonowania w społeczeństwie, w tym wyposażenie uczestników projektu w umiejętności poruszania 
się w dzisiejszym świecie, wzmocnienie zdolności podejmowania decyzji, umiejętność walki ze stresem, jak również 
umiejętność rozwiązywania konfliktów.
W 2019 roku we wszystkich oddziałach Placówki Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” realizowano następujące zadania:
    • pomoc w nauce i wyrównywanie występujących deficytów, poszerzenie wiedzy ogólnej;
    • poszerzanie wiedzy wychowanków poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje; matematyczne, 
kompetencje lingwistyczne,  kompetencje kulturalne,  kompetencje informatyczne, kompetencje naukowo-techniczne, 
kompetencje społeczne, kompetencje obywatelskie;
    • zapewnienie dzieciom pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, 
    • zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień (alkohol, narkotyki, agresja i przemoc rówieśnicza);
    • trening kompetencji i umiejętności  społecznych, trening kompetencji rodzicielskich;
    • kształtowanie u wychowanków zachowań sprzyjających  zdrowiu  ich włączanie do odpowiedzialności za utrzymanie higieny 
i porządku;
    • zintegrowanie dzieci w grupie;
    • kształtowanie określonych zachowań, norm i wartości społecznych;
    • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez świadczenie wsparcia mającego na celu ich rozwój oraz pomoc w 
odkrywaniu otaczającego świata za pomocą m.in. nowoczesnych technologii TIK;
    • poprawa kondycji fizycznej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, gry i zabawy na świeżym powietrzu;
    • zainspirowanie formami plastycznymi w celu odkrywania talentów (rysowanie, malowanie różnymi technikami tj. akwarela, 
pastele olejne, węgiel, itp., lepienie plasteliną, wydzieranki, lepienie z masy solnej, konstruowanie z papieru, frotaż, malowanie 
na szkle, itp.);
    • nabywanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych;
    • uczestniczenie we wspólnych wyjazdach (wycieczki  jednodniowe, spacery po okolicy, wyjazd na kolonię profilaktyczną);
    • poprawa funkcji poznawczych;
    • rozwijanie wspólnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez kształtowanie umiejętności właściwego; 
zagospodarowania wolnego czasu, pogadanki tematyczne;
    • nabycie postaw opiekuńczych i zachowań prozdrowotnych.
Placówka Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” oferowała dzieciom i młodzieży rozwój zainteresowań, proponowała ciekawe 
formy spędzania czasu wolnego. Udzielano wszechstronną pomoc w nauce, wyrównywano braki szkolne. Realizowano także 
programy z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu, profilaktyki behawioralnej, zapobieganie agresji i przemocy 
rówieśniczej, trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening kompetencji podstawowych. Również rodzice dzieci 
uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mieli zapewnioną pomoc w postaci zajęć warsztatowych, pn. trening 
kompetencji rodzicielskich. Organizowane były także zajęcia z Socjoterapii, a dla dzieci, które   jakiegoś powodu nie zapisały się 
do placówki, zatrudniony został streetworker, którego zadaniem była realizacja działań animacyjnych na terenie gminy Biecz.
W ramach zajęć kulinarnych dzieci i młodzież przygotowywały samodzielnie posiłki pod nadzorem wychowawców. W dwóch 
placówkach wychowankowie korzystali z cateringu. 
Łącznie w 2019 roku w Placówce Wsparcia Dziennego „Dzieci mówią” w Bieczu z 7 filiami było zatrudnionych 9 osób na 
stanowisku wychowawca/opiekun w oparciu o umowę o prace w wymiarze 1 etatu.
Trenerzy kompetencji kluczowych oraz specjaliści zewnętrzni (psycholog, pedagog, logopeda) byli zatrudnieni w oparciu o 
umowę zlecenia. Łącznie w 2019 roku było zatrudnionych 28 osób. 
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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)

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

523

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

8. Projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” realizowany przez Stowarzyszenie współfinansowany ze środków 
PFRON w ramach konkursu 1/2019 pod nazwą „Kierunek AKTYWNOŚĆ”:

Od kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie realizowało - na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych - projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. 
Planowana całość projektu opiewała na kwotę 203 421,05 zł i był on  dofinansowany w 95 % ze środków PFRON - 193 250,00 zł, 
5 % - 10 171,05 zł to wkład własny Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”.
Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce zrealizowano część projektu na kwotę : 201 389,81 zł, w tym 191 
320,31 zł pochodziło ze środków PFRON, 10 069,50 zł z wkładu własnego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”
Zajęcia odbywały się do końca marca 2020 roku.
 Projekt objął wsparciem terapeutycznym 23 dzieci i młodzieży do lat 18-stu - z orzeczoną niepełnosprawnością lub stopniem 
niepełnosprawności - w zakresie:
    • Fizjoterapii
    • Hipoterapii
    • Terapii zajęciowej
    • Logopedii
    • Oligofrenopedagogiki
    • Pomocy psychologicznej
Zatrudnionych było 12 osób.

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 osób 
niepełnosprawnych

Nieodpłatna działalność Stowarzyszenia skupia 
się na działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a przede wszystkim na 
osobach po przebytych kryzysach psychicznych, 
trwale uposledzonych umysłowo oraz 
wykazujących inne zaburzenia czynności 
psychicznych, niejednokrotnie  z 
niepełnosprawnością sprzężonymi. 
Podejmowane działania były odpowiednio 
ustalone do potrzeb i możliwości psychicznych i 
fizycznych każdego uczestnika. Rehabilitacja 
osób chorujących zmierzała do osiągnięcia przez 
te osoby poprawy jakości życia, funkcjonowania 
w życiu społecznym, służyła stworzenie poczucia 
bezpieczeństwa i podtrzymywanie umiejętności 
z zakresu nawiązywania kontaktów werbalnych i 
niewerbalnych z ludźmi, rozwiązywania 
problemów, organizowaniu wsparcia oraz 
innych świadczeń dla tych osób oraz 
powstrzymywaniu lub spowalnianiu regresji.  
Wyznaczone w tym zakresie cele realizowane 
były przede wszystkim poprzez działania 
wspierająco -aktywizujące prowadzone w formie 
m.in. indywidualnej pracy terapeutycznej; 
terapii zajęciowej w pracowniach (m.in. 
plastycznej, komputerowej, kulinarnej, 
rehabilitacji ruchowej), treningów (m.in. 
budżetowy, techniczny, higieniczny, kulinarny 
funkcji poznawczych, trening umiejętności 
społecznych z elementami treningu 
interpersonalnego), zajęć grupowych (psych-
rysunek, muzykoterapia, choreoterapia, zajęcia 
teatralne i dramowe, społeczność terapeutyczna

88.10.Z 8 136,72 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Organizowanie wsparcia i innych świadczeń dla 
osób w podeszłym wieku poprzez -warsztaty i 
zajęcia rękodzielnicze (nabycie umiejętności w 
zakresie rękodzieła artystycznego poprzez naukę 
szydełkowania, dziergania na drutach, ręcznego 
szycia, haftowania, filcowania na mokro i na 
sucho). -zajęcia kulinarne (nabycie umiejętności 
gotowania tradycyjnych dań "Podróże 
kulinarne", przygotowania zdrowych lekkich 
posiłków, pieczenia ciast, przygotowania 
ciepłych i zimnych napojów -kawa, herbata, soki, 
wod z cytryna, przepisy "Gotuj z Dialogiem" 
itd.,); -zdobycie wiedzy na temat tradycji, 
obrzędów i dziedzictwa kulturowego (wyjścia do 
muzeum, przygotowanie bukietów z kwiatów i 
ziół na św. Matki Boskiej Zielnej, wykonanie 
wianków na groby zmarłych z okazji Wszystkich 
Świętych oraz tradycyjnych ozdób choinkowych 
z papieru i wydmuszek); - obsługę komputera i 
nośników multimedialnych (założenie i obsługa 
elektronicznej poczty, umieszczanie informacji o 
działalności Ośrodka na Facebooku, obsługa 
telefonu komórkowego.

88.10.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
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Wszechstronna pomoc dla dzieci, młodzieży, 
rozwijanie ich zainteresowań w ramach 
przeciwdziałania występowaniu patologii. 
Realizowane zadania: - pomoc wychowankom w 
nauce (pomoc w odrabianiu zadań domowych), - 
organizowanie czasu wolnego wychowanków, - 
rozwijanie zainteresowania wychowanków, - 
współpraca z domami rodzinnymi 
wychowanków, - współpranie z instytucjami 
uczestniczącymi w procesie wychowania. 
Głównym celem było wspieranie rozwoju dzieci i 
młodzieży oraz wyrównywanie szans 
funkcjonowania w społeczeństwie, w tym 
wyposażenie uczestników projektu w 
umiejętności poruszania się w dzisiejszym 
świecie, wzmocnienie zdolności podejmowania 
decyzji, umiejętność walki ze stresem, jak 
również umiejętność rozwiązywania konfliktów. 
- wskazywano wychowankom właściwe formy 
wypoczynku w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych latem i zimą, - wspierano 
wszechstronny rozwój wychowanków w 
procesie ich wychowania i kształtowania ich 
osobowości. Oferowano dzieciom i młodzieży 
rozwój zainteresowań, proponowano ciekawe 
formy spędzania czasu wolnego. Udzielano 
wszechstronną pomoc w nauce, wyrównywano 
braki szkolne. Realizowano także programy z 
zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu, 
profilaktyki behawioralnej, zapobieganie agresji 
i przemocy rówieśniczej, trening kompetencji i 
umiejętności społecznych, trening kompetencji 
podstawowych.

88.91.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) 4 115 006,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 079 320,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 894,05 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,51 zł

e) pozostałe przychody 27 790,75 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych -sprzedaż wyrobów 
wykonanych w Placówce Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Bieczu na zajęciach 
terapeutycznych prowadzonych w 
pięcioosobowych grupach pod nadzorem 
instruktorów terapii zajęciowej przez 
uczestników WTZ. Prace wykonywane są w 
pracowniach: ceramicznej (dzbanki, misy, 
doniczki, anioły , motyle, dzwonki), 
plastycznej (obrazy, kartki świąteczne i 
okolicznościowe, bombki styropianowe- 
zdobione np. cekinami, wstążeczkami itp., 
oraz pracowni haftu i szycia (serwetki, 
poduszki ozdobne, maskotki, obrusy, jajka 
itp.) Powstałe w ten sposób wyroby 
sprzedawane były na kiermaszach i 
spotkaniach integracyjnych. Przychody 
uzyskane ze sprzedaży wyrobów zostały 
przeznaczone na dofinansowanie imprez 
okolicznościowych, wycieczek 
integracyjnych, pikników dla osób 
niepełnosprawnych. W wyżej wymiennych 
imprezach uczestniczyły osoby 
niepełnosprawne z Powiatu Gorlickiego.

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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8 423,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 034 983,98 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34 717,00 zł

2.4. Z innych źródeł 36 881,51 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 6 766,42 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 136,72 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

1 Projekt: "Rekreacja w termach Chochołowskich dla osób niepełnosprawnych" 632,40 zł

2 Projekt: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 4 408,98 zł

3 Dofinansowanie imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych 3 095,34 zł

1 Dofinansowanie imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych organizowanej przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach

777,79 zł

2 Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych organizowanej przez Dzienny 
Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej

331,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 413 937,92 zł

621 046,06 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:

936,00 zł

22 081,00 zł

11 700,00 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 -9 016,14 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 098 028,97 zł 8 136,72 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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

4 088 336,92 zł 8 136,72 zł

7 894,05 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 798,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych organizowanej przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Bieczu

632,40 zł

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

18 444,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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
(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)

64 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)

53,34 etatów

35 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

52 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)

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

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 2 570 688,73 zł

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

2 570 688,73 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)  

4 409,71 zł

21 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

21 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 090 004,92 zł

1 658 227,96 zł

- nagrody

- premie

128 151,43 zł

46 594,73 zł

- inne świadczenia 257 030,80 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 480 683,81 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 2 570 688,73 zł
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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

0,00 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)

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

1 Prowadzenie  Dziennego 
Ośrodka Wsparcia dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi - 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gorlicach z 
filią w Bobowej

pomoc osobom po przebytych 
kryzysach psychicznych

Powiat Gorlicki 1 379 568,00 zł

2 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Bieczu

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Powiat Gorlicki 50 270,10 zł

3 Prowadzenie Świetlicy 
Bieckiej

Wsparcie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, w szczególności z 
rodzin najuboższych, 
zagrodowych uzależnieniami, w 
tym alkoholizm i narkomania

Gmina Biecz 48 500,00 zł

4 Prowadzenie Ośrodka 
Wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy Typu B i C  w 
Bieczu z filią w Gorlicach

Rehabilitacja  społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Gmina Biecz 1 003 396,00 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

11 866,10 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

5 Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego wraz z 7 
filiami na terenie Gminy 
Biecz "Dzieci mówią"

Celem Placówki było wspieranie 
rozwoju dzieci i młodzieży oraz 
wyrównywanie ich szans w 
funkcjonowaniu w 
społeczeństwie. Wyposażenie 
uczestników projektu w 
umiejętność poruszania się w 
dzisiejszym świecie

Gmina Biecz 842 203,82 zł

6 Prowadzenie Klubu Senior + 
w Grudnej Kępskiej

Zapewnienie wsparcia 
seniorom poprzez prowadzenie 
zajęć kulinarnych, teatralnych, 
rekreacyjno-sportowych, 
rekreacyjno - integracyjnych, 
rękodzieła artystycznego, 
edukacji regionalnej, 
profilaktyki prozdrowotnej, 
zajęć z języka obcego.

Gmina Biecz 54000,00 zł, środki 
Wojewody Małopolskiego 36000,00 
zł

90 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Bieczu

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

PFRON 452 430,88 zł

2 Projekt pn.: "Rekreacja w 
Termach Chochołowskich 
dla osób 
niepełnosprawnych"

Rekreacja i aktywne spędzanie 
wolnego czasu

PFRON 1 750,80 zł

3 Realizacja projektu pn.: 
"Rehabilitacja dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej"

Pomoc dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej poprzez 
wsparcie terapeutyczne w 
zakresie: fizjoterapii, 
dogoterapii, hipoterapii, terapii 
zajęciowej, logopedii, 
oligofrenopedagogiki, 
psychologii

PFRON 166 864,38 zł
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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

Iwona Czeluśniak- Lignar - Prezes 
Stowarzyszenia

Janina Śliwa - Skarbnik 
Stowarzyszenia

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

4 Gmina Biecz 4

2020-10-08
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