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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica UL. MIELCZARSKIEGO Nr domu 45 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-709 Poczta KIELCE Nr telefonu 413358755

Nr faksu 412436162 E-mail b.ciszek@snr.org.pl Strona www nadziejarodzinie.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-06-11

2007-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29266340600000 6. Numer KRS 0000116441

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

Ks. dr Andrzej Drapała Prezes Zarządu TAK

dr Mirosław Barcicki Wiceprezes TAK

mgr Renata Wicha Wiceprezes 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

Mariusz Burchart Przewodniczący TAK

Jadwiga Mądzik Wiceprzewodniczący TAK

Małgorzata Dudkiewicz Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w zakresie:
a)ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:
- przyczynienie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów 
narkomanii oraz stworzenie na terenie Województwa Świętokrzyskiego 
lobby na rzecz walki z narkomanią;
- stworzenie na terenie Województwa Świętokrzyskiego kompleksowego 
systemu profilaktyki, leczenia i readaptacji skierowanego do osób i grup 
podwyższonego ryzyka oraz osób uzależnionych od środków 
uzależniających;
- stworzenie i rozwinięcie działań zmierzających w kierunku anonimowej 
diagnostyki HIV i AIDS.
b)przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz 
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
c)pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
d)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
e)działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania;
f)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g)promocja i organizacja wolontariatu;
h)działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
i)działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
j)działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji narodowej;
k)działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży, 
l)działania w zakresie integracji społecznej i ekonomii społecznej; 
realizacja przedsięwzięć dla dobra społeczności lokalnej na rzecz 
wspierania rodziny w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a)pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania 
szans tych rodzin i osób;
b)prowadzenie i wspieranie punktów konsultacyjnych na terenie 
Województwa Świętokrzyskiego;
c)prowadzenie i wspieranie leczenia ambulatoryjnego w postaci 
Rodzinnych Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień;
d)tworzenie mieszkań readaptacyjnych dla osób kończących leczenie 
stacjonarne;
e)udzielania wsparcia psychicznego i materialnego osobom kończącym 
terapię;
f)tworzenie hosteli dla osób w sytuacjach kryzysowych;
g)udzielanie pomocy prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
h)wspieranie i zapewnienie terapii dla osób współuzależnionych;
i)tworzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień w szkołach średnich i 
w środowiskach akademickich;
j)współdziałanie w osiąganiu wysokiego poziomu wyszkolenia specjalistów 
pracujących  z uzależnionymi;
k)wprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących narkomanii 
oraz publikowanie i rozpowszechnianie wyników badań;
l)prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w 
społecznościach lokalnych związanej z problemami uzależnienia, 
przemocy i innych patologii;
m)organizowanie konferencji i cyklu szkoleń w zakresie przeciwdziałania 
problemom uzależnień, przemocy i innych patologii dla różnych 
odbiorców;
n)tworzenie i wprowadzanie skutecznych programów profilaktycznych i 
edukacyjnych mających na celu zapobieganie narkomanii i przemocy;
o)współpracę z Policją w zakresie prewencji;
p)współpracę z mediami mającą na celu promowanie życia bez środków 
uzależniających;
q)wszelkie działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych;
r)działania edukacyjne oraz promocję w zakresie zatrudniania i aktywizacji 
bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem;
s)działania na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności wspierania 
rodziny w zakresie:
-opieki i wychowania dziecka poprzez prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego, organizacji wypoczynku oraz wypełniania wolnego czasu dzieci 
i młodzieży,
-świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych lub 
przewlekle chorych,
t)działania na rzecz integracji europejskiej, w tym działania edukacyjne, 
promocyjne i informacyjne na temat Funduszy Europejskich oraz 
konsultacje w zakresie pozyskiwania dofinansowań;
u)organizowanie wolontariatu;
v)współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 
pozarządowymi w kraju i za granicą w realizacji celów Stowarzyszenia;
w)organizowanie plenerów, koncertów, festynów, konkursów, 
prowadzenie zajęć edukacyjnych, realizacje projektów z obszarów szeroko 
pojętej kultury, sztuki, tradycji 
i ich ochrony oraz edukacja społeczeństwa w tych obszarach;
x)ogólnie pojętą integrację społeczną oraz działalność w zakresie ekonomii 
społecznej;
y)organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych.
z)zakładanie i wspieranie działalności fundacji, zakładów aktywności 
zawodowej, centrów integracji społecznej, środowiskowych domów 
samopomocy, klubów integracji społecznej, placówek wsparcia dziennego 
i innych związanych z celami Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.1 Ochrona i promocja zdrowia
 W okresie sprawozdawczym w 2020 roku w ramach realizacji działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia NZOZ „Nadzieja 
Rodzinie” prowadził następujące programy profilaktyczne i zdrowotne:
1. „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz 
członków ich rodzin”, zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Kielce. Wsparciem objęto 17 osób, którzy zakończyli 
terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkający na terenie Kielc oraz ich rodziny, partnerów. Projekt 
realizowany był w okresie od 1.06.2020r. do  końca października 2020r. Poprzez realizację tego projektu zostały osiągnięte 
następujące cele: wyrobienie nawyku poszanowania zdrowia,  wzmocnienie więzi rodzinnych i przyjacielskich, poprawa jakości 
funkcjonowania rodzin osób uzależnionych, nawiązanie nowych przyjaźni, wzmocnienie środowiska utrzymującego całkowitą 
absencję   od środków psychoaktywnych, nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji   w zakresie 
promowania własnego zdrowia, zmiana stylu życia, dbanie o kondycję fizyczną, akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i 
ducha, zachowanie trwałej abstynencji od środków psychoaktywnych, samodzielne, konstruktywne rozwiązywanie własnych 
problemów, podejmowanie i modyfikacja ról społecznych (zawodowych, rodzinnych, towarzyskich), zerwanie kontaktu z 
destrukcyjną subkulturą, dążenie do samorealizacji i rozwoju osobistego, zdobycie wiedzy na temat nawrotów uzależnień i 
sposobów zapobiegania, wzmocnienie członków rodzin oraz partnerów osób uzależnionych. 
2. „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii”, projekt był 
realizowany w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach, współfinansowany przez Urząd 
Miasta Kielce. Działaniami zostało objętych 17 beneficjentów. Uczestnicy skorzystali ze spotkań: warsztatów umiejętności 
psychospołecznych, grupa rozwoju osobistego, grupa zapobiegania nawrotom, grupa wsparcia, wycieczka dwudniowa. 
Realizacja projektu nastąpiła w okresie od 4.05.2020 do 31.10.2020r.Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały następujące 
cele: wyrobienie poszanowania zdrowia, nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych związanych z 
doświadczeniem i używaniem środków psychoaktywnych, nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w 
zakresie promowania własnego zdrowia, zachowanie trwałej abstynencji od środków psychoaktywnych, samodzielne , 
konstruktywne rozwiązywanie własnych problemów, podejmowanie i modyfikacja ról społecznych (zawodowych, rodzinnych , 
towarzyskich), zerwanie kontaktu z destrukcyjnym środowiskiem, dążenie do samorealizacji i rozwoju osobistego, podjęcie 
pracy lub kontynuacja nauki, zdobycie wiedzy na temat nawrotów uzależnień, zdobycie wiedzy na temat sposobów 
zapobiegania nawrotom.
3. „Kobiece Pokolenie HIV Minus”: „Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 
skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie 
województwa świętokrzyskiego”. Projekt był realizowany w Przychodni NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, 
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Realizacja programu profilaktycznego pozwoliła 
na dostarczenie beneficjentom rzetelnej wiedzy teoretycznej i nauczenie ich w jaki sposób powinni postępować, aby chronić 
swoje zdrowie i życie przed zakażeniami. Czas trwania projektu: 
od 12.08.2020r. do 30.11.2020r. Realizacja projektu odbywała się w formach: stacjonarnych, synchronicznej (online w 
rzeczywistym czasie) i asynchronicznej (umieszczanie materiałów promujących zachowania prozdrowotne oraz wiedze na 
temat HIV na platformach edukacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).
4. „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z 
poradnictwem okołotestowym” realizowany w siedzibie  Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach przy 
ul. Karczówkowskiej 36 w miesiącach styczeń – grudzień 2020 r. Punkt pracował dwa razy w tygodniu po 2 godziny we wtorki i 
w czwartki. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego od miesiąca sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. punkt uruchomił 
dodatkowe godziny pracy w każdy piątek. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju Punkt Testowania nie realizował 
zadania w postaci dyżurów. Ilość udzielonych porad: 341.
5. Prowadzenie Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach ul. Mielczarskiego 45 w ramach projektu „Poprawa 
dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, finansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Czas trwania terapii wynosił maksymalnie 6 miesięcy. Uczestnictwo było 
bezpłatne.Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych mieszkańców woj. 
świętokrzyskiego (głównie mieszkańców m. Kielce) poprzez:
- objęcie opieką w hostelu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu alkoholizmu (zg. z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej). Utworzenie hostelu dla 14 osób uzależnionych od alkoholu przyczyniło się do zdeinstytucjonalizowania 
form opieki medycznej zapobiegającej umieszczaniu osób niesamodzielnych-zależnych z powodu uzależnienia od alkoholu w 
szczególności na oddziałach szpitalnych. 
Wskaźniki rezultatu:
- Liczba wspartych w programie miejsc św. usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu - 14 (liczba miejsc w 
Hostelu dla os. uzal. od alkoholu - 14)
6. Realizacja projektu „Złap się wolności od uzależnienia”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Celem była pomoc 129 mieszkańcom woj. świętokrzyskiego uzależnionym od substancji psychoaktywnych (SP) dzięki 
zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez:
• utworzenie 6 nowych miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 75 
• rozwój nowych usług zdrowotnych i wsparcie działalności w/w Hostelu - 12 istniejących miejsc świadczenia usług,
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• rozwój nowych usług zdrowotnych i wsparcie działalności Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji 
Psychoaktywnych w Pałęgach, gm. Mniów, Pałęgi 80 – dla 25 istniejących miejsc świadczenia usług.
Projekt przyczynił się do zdeinstytucjonalizowania form opieki medycznej zapobiegając umieszczaniu osób zależnych z powodu 
uzależnienia od środków psychoaktywnych na oddziałach szpitalnych i ich powrotu do życia 
w społeczeństwie.
Wskaźniki rezultatu:
-Liczba wspartych w programie miejsc św. usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 43

 W okresie sprawozdawczym w 2020 roku w ramach realizacji działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Klubów 
Wolna i Młoda Strefa prowadzonych przez Stowarzyszenie zrealizowano w ramach dotacji otrzymanej od Urzędu Miasta Kielce 
działanie: „Zdrowo w nastoletnią przyszłość” Dzięki realizacji projektu została upowszechniona wiedza na temat objawów 
depresji, czynników ryzyka i czynników ochronnych oraz metod leczenia depresji oraz kształtowaniu postaw i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego, zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji oraz bulimii. Została upowszechniana praktyczna 
wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy. Dzięki prelekcjom i warsztatom dla rodziców i nauczycieli nastąpił wzrost liczby 
dzieci ,młodzieży i ich rodziców zaangażowanych w promowanie zdrowego stylu życia, zwiększyła się świadomości wśród 
rodziców odnośnie zagrożeń emocjonalnych, chorób cywilizacyjnych, co za skutkowało lepszą współpracą z organizacjami i 
instytucjami wspierającymi działalność szkoły, jak również zwiększyło wiedzę młodzieży i rodziców
o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej. W Projekcie udział wzięło: 80 dzieci i młodzieży oraz 24 rodziców z terenu 
Miasta Kielce (zajęcia odbyły się w Klubach Wolna Strefa) - 210 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 7 i 18 oraz TEB Edukacja 
Technikum z terenu Miasta Kielce - 430 rodziców uczniów Szkół Podstawowych nr 7 i 18 oraz TEB Edukacja Technikum z terenu 
Miasta Kielce- 100 nauczycieli Szkół Podstawowych nr 7 i 18 oraz TEB Edukacja Technikum z terenu Miasta Kielce.

1.2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

   W roku sprawozdawczym 2020 kontynuowana była działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży uczęszczających do 
Klubów Wolna i Młoda Strefa znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach dotacji otrzymanych od 
Urzędu Miasta Kielce zrealizowano następujące działania w ramach projektu: ,,Realizowanie programów i warsztatów 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w Klubach ,,Wolna Strefa” i ,,Młoda Strefa” znajdujących się na 
terenie Miasta Kielce”. W okresie realizacji zadania, zostały podjęte działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i 
zapobiegawcze. W trakcie trwania projektu młodzi ludzie otrzymali wiedzę na temat przyczyn sięgania po środki uzależniające i 
negatywnych skutkach uzależnień, a także w aspekcie uzależnień zdobyli wiedze na temat HIV/AIDS. Prowadzącymi warsztaty 
były wykwalifikowani profilaktycy, osoby na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą w Klubach Wolna Strefa. W roku 2020 z 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym – przeciwdziałanie narkomanii - Wspieranie działań o charakterze informacyjno–edukacyjnym mających na celu 
ograniczanie stosowania środków psychoaktywnych”, otrzymaliśmy finansowanie i zrealizowaliśmy Projekt dla 180 osób, w tym 
120 dzieci i młodzież w wieku 10 – 19 lat i 60 osób rodziców/ opiekunów, osób z otoczenia beneficjentów.
  Kolejnym projektem zrealizowanych z funduszy z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego był projekt z zadania publicznego 
pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przeciwdziałanie narkomanii. Wspieranie działań z zakresu 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej”, w którym wsparciem objęliśmy 120 dzieci i młodzieży oraz 24 rodziców z 
terenu woj. świętokrzyskiego.

1.3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21 w Kielcach. W 2020
 roku w ramach integracji społecznej pracownicy ZAZ brali udział  w projektach : „Od zależności ku samodzielności” oraz 
„Asystent osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji zawodowej lub społecznej”. Projekty te były odpowiedzią na 
potrzeby, oczekiwania niepełnosprawnych pracowników, którzy w codziennym życiu napotykają często trudności, które 
ograniczają ich funkcjonowanie. Zwłaszcza osoby z zaburzeniami psychicznymi często zmagają się z lękiem przed niskim 
poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji ze strony innych, problemami w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, 
brakiem motywacji.  Osoby  z zaburzeniami psychicznymi wykazują  chęć zdobycia większej samodzielności w życiu codziennym, 
większej integracji ze społeczeństwem, konieczność dzielenia się własnymi trudnościami i doświadczeniami oraz potrzebę 
budowania trwałych relacji z innymi ludźmi. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom chcieliśmy podnieść jakość życia 
uczestników na różnych płaszczyznach ich codziennego funkcjonowania, a w szczególności jeszcze bardziej zintegrować ich  ze 
społecznością lokalną. Dzięki zrealizowanym działaniom uczestnicy projektu „Od zależności ku samodzielności” mieli szansę 
zniwelować wiele trudnych emocji, jakich doświadczają w związku z zaburzeniami na które cierpią. Beneficjenci projektu mieli 
nauczyć się lepiej kierować własną aktywnością, planować swój czas wolny oraz korzystać z wielu dostępnych możliwości, jakie 
kieruje do nich współczesny świat. W związku z faktem wybuchu pandemii, musieliśmy nieco zmodyfikować nasze działania, 
jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby  zaktywować osoby niepełnosprawne oraz poprawić ich funkcjonowanie w 
społeczeństwie. Drugi z projektów- „Asystent osoby niepełnosprawnej” miał na celu zwiększenie aktywności społecznej i 
zawodowej beneficjentów poprzez ich udział w różnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez asystentów osób 
niepełnosprawnych, a w konsekwencji  aktywizować społecznie i  zawodowo, podnieść poziom  integracji osób 
niepełnosprawnych, podnieść kompetencje osób z niepełnosprawnością z różnych dziedzin życia, poszerzyć wiedzę z zakresu 
ekonomii, a także świadomości społecznej oraz zintegrować pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Asystenci  
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odpowiedzialni byli  za  zdobywanie  wiedzy  w  różnych  dziedzinach  życia  społecznego  oraz  poszerzanie  doświadczenia  
zawodowego uczestników  projektu. Asystenci wprowadzili niepełnosprawnych w tematy związane 
z dofinansowaniami i ulgami, jakie mogą uzyskać np. na wyposażenie, zatrudnienie lub rozpoczęcie własnej działalności. 
Podczas zajęć danego bloku zostały poruszone także tematy dotyczące księgowości i zakupów tj.: rozsądne gospodarowanie 
domowym budżetem, rozliczanie PIT-ów, na czym polega  oddanie 1 % podatku, właściwie podejmowanie decyzji finansowych, 
oprocentowanie pożyczek, czym jest parabank, właściwie czytanie faktur bądź rachunków, czym jest kwota netto-brutto, jak 
korzystać ze stron internetowych np. allegro, olx, by nie paść ofiarą oszustwa, jak zareklamować wadliwy lub uszkodzony towar 
bądź korzystać z promocji lub wyprzedaży itp. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością. Uczestnicy projektu często zadawali 
pytania związane z ekonomią dostając wyczerpujące odpowiedzi na poszczególne tematy.  W ramach realizacji osoby
 z niepełnosprawnościami zdobyły wiedzę i doświadczenie w nowych działaniach mogących przydać się w pracy zawodowej w 
przyszłości. Uczestnicy projektu pod nadzorem asystentów, uczyli się podstawowej obsługi komputera, a także programów np. 
Exel, Word bądź obsługi Internetu a także sporządzania CV czy też listu motywacyjnego. Uczestnicy projektu zgłębiali tajniki jak 
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak walczyć ze stresem podczas konwersacji. Asystenci zaznajomili także 
uczestników projektu z tematami dotyczącymi prawa pracy (m.in. rodzajami umów, urlopów, zwolnień; stawki najniższej czy 
średniej krajowej wynagrodzeń), poruszyli tematy związane z świadczeniami  ZUS, zasiłkami  chorobowymi, rentowymi, tematy 
związane z pracą w nadgodzinach, porze nocnej.

1.4. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
W 2020 roku kontynuowaliśmy zadania określone przez Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” jako strategiczne tj. 
stworzenie Sieci Młodzieżowych i Dziecięcych Klubów Osiedlowych. W klubach prowadzone były działania profilaktyczne i 
socjoterapeutyczne, które pomagały w codziennym życiu. W ramach działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
Kluby Wolna Strefa i Młoda Strefa organizują czas wolny dla dzieci i młodzieży z terenu woj. Świętokrzyskiego poprzez udział w 
sekcjach zainteresowań rozwijających pasje młodych ludzi. Priorytetowym działaniem była również pomoc w nauce i 
wyrównywaniu szans edukacyjnych naszych podopiecznych. W okresie sprawozdawczym prowadziliśmy 8 klubów na terenie 
Miasta Kielce: ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 75/3, ul. Karczówkowska 36, Na Stoku 98, ul. Naruszewicza 25, ul. Żeromskiego 
44, ul. Oboźna 5, ul. Orla 4, ul. Posłowicka 98 – dla około 650 dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rotacji, 4 Kluby w gminie 
Chmielnik w miejscowościach: Sędziejowice, Szyszczyce, Celiny i Przededworze, Klub w miejscowość Grzymałków gmina Mniów, 
w miejscowości Kostomłoty w gminie Miedziana Góra, miejscowość Podłęże w gminie Pińczów oraz w gminie Zagnańsk. Łącznie 
do klubów spoza Kielc uczęszczało około 260 wychowanków z uwzględnieniem rotacji. 
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w 2020 r. z otrzymanych środków od Miasta Kielce zrealizowało następujące zadania 
publiczne: 
„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kielce”
„Prowadzenie ośrodków wsparcia – kluby rodzinne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Miasta Kielce”
Celem głównym realizacji zadań względem beneficjentów klubów Wolna i Młoda Strefa w wieku 7-19 lat było 
zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych. 
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w 2020r. z otrzymanych środków od władz gminnych zrealizowało następujące zadania 
publiczne: 
 „Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2020”;
„Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia i warsztaty propagujące 
zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków  i innych używek-prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - dotacja otrzymana od Gminy Pińczów.
Dzięki dotacji otrzymanej od Henkel Polska Kluby Wolna Strefa mogły atrakcyjniej zorganizować działania proponowane swoim 
podopiecznym. Otrzymana dotacja została przeznaczona na doposażenie sekcji, reżyserek radiowych, pokryty został transport 
na Ligę Wolnych Stref, nagrody oraz wynajęcie hal sportowych. 

1.5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej w Podgajach działające od sierpnia 
2016 roku. Centrum jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. 
W 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Podgajach zrealizowało następujące projekty:
„Aktywna integracja społeczno- zawodowa szansą na sukces Uczestników CIS w Kostkach Dużych”,
„Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”,
„Działanie wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
Celem głównym projektu „Aktywna integracja społeczno- zawodowa szansą na sukces Uczestników CIS w Kostkach Dużych” 
było wzmocnienie szans na zatrudnienie 38 osób z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach nowo utworzonych 
miejsc świadczenia usług reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej. Zastosowano instrumenty i narzędzia aktywnej 
integracji na rzecz osób wykluczonych społecznie w wymiarze zawodowym i społecznym. Zadania zrealizowane w ramach 
projektu to: grupa wsparcia dla osób uzależnionych, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, warsztaty edukacyjne z 
pracownikiem socjalnym, indywidualne doradztwo zawodowe, punkt konsultacyjno-doradczy, warsztaty zawodowe (brukarski, 
technolog robót wykończeniowych, gastronomiczno-kulinarny), kursy/szkolenia zawodowe. 
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Projekt „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”  był 
realizowany od 01.01.2019 roku w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 
Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wsparciem w projekcie zostało objętych 10 osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. 
Uczestnicy zostali objęci programem reintegracji  zawodowej mającej na celu odbudowę i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu. 
Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz warsztatach zawodowych - warsztat 
porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni. 
 Celem głównym zadania „Działanie wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” było zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu. 
Wsparciem w projekcie zostało objętych 5 osób w przedziale wiekowym 18 – 65 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
biernych zawodowo. W ramach projektu zorganizowano działania z zakresu aktywizacji społecznej, w tym: zajęcia z 
psychologiem, warsztaty edukacyjne z pracownikiem socjalnym, doradztwo zawodowe grupowe oraz działania z zakresu 
aktywizacji zawodowej – warsztaty zawodowe - warsztat porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni. Projekt był realizowany w 
okresie 15.07.2020 – 31.12.2020. Dotacja na działanie została przyznana w ramach otwartego konkursu ofert z budżetu 
Wojewody na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.  

1.6. Promocja i organizacja wolontariatu.
W roku 2020 kontynuowaliśmy działania w zakresie wolontariatu, które odbywały się w ramach funkcjonowania Klubów 
Młodzieżowych Wolna Stefa i Młoda Strefa. W dalszym ciągu podtrzymujemy współpracę z Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Organizacje te kierują do nas wolontariuszy, 
najczęściej studentów rodaków, ale także z innych państw, którzy pomagają w pracy Klubów (korepetycje z przedmiotów 
szkolnych, zajęcia w ramach sekcji zainteresowań, organizacja wycieczek i wyjazdów, festynów, koncertów). Wolontariusze, 
którzy w przeszłości byli Klubowiczami Wolnej Strefy i Młodej Strefy pomagali  w zbiórkach żywności, zbiórkach odzieży dla 
osób bezdomnych, zbiórkach pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Braliśmy też czynny udział w 
zbiórkach żywności organizowanych przez Kielecki Bank Żywności oraz we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej.  

1.7. Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

W 2020 roku wsparcie otrzymane od Kuratorium Oświaty w Kielcach pozwoliło na Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży szkolnej w postaci obozu stacjonarnego i półkolonii. Zorganizowano 1 turnus - obóz stacjonarny - w miejscowości 
Stegna dla 70 uczestników dzieci i młodzieży oraz zorganizowano 3 turnusy wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i 
młodzieży w wieku 6-19 lat w miejscowości Kielce w 8 placówkach wypoczynku dla łącznie 252 osób. Obie formy wypoczynku w 
konsekwencji zaspokoiły potrzeby aktywnego wypoczynku uczestników oraz zniwelowały negatywne skutki długotrwałej izolacji 
spowodowanej stanem epidemii
 w Polsce jak również uczestnictwo w projektach wpłynęło edukacyjnie na  pozytywne wzorce zachowań uczestników.

1.8. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;

Na realizację powyższego działania Kluby Wolna Strefa otrzymały dotacje poprzez, które zrealizowano następujące działania:
 „Tanecznie  z  Wolną Strefą” - zadanie realizowane było w 2 Klubach Kieleckich dla łącznej liczby 30os. w wieku 7-19 lat. 
Zorganizowane zostały regularne warsztaty taneczne, na których Uczestnicy zapoznali się z różnymi stylami i rodzajami tańca 
oraz tworzyli krótkie układy choreograficzne. Ponadto co drugi miesiąc odbywały się integracyjne spotkania, na które byli 
zapraszani rodzice/opiekunowie beneficjentów projektu.
 Kolejny projekt to projekt  zrealizowany dzięki Fundacji  LOTTO im Haliny Konopackiej. Dzięki pozyskanym środkom w projekcie 
wzięło udział 30 osób młodzieży i 15 osób pełnoletnich,  celem projektu było przybliżenie młodzieży twórczości pochodzącego z 
kielecczyzny Gustawa Herlinga Grudzińskiego, a przez to rozbudzenie pasji literackiej oraz wydanie tomiku prozy autorstwa 
młodych. W Projekcie prowadzone były  warsztaty literacko pisarskie oraz zorganizowany został konkursu literacki, którego 
zwieńczeniem było wydanie tomiku opowiadań samych uczestników projektu pt.: „Takie rzeczy tylko w Kielcach”.
W ramach działań z zakresu kultury i sztuki co rocznie organizowane były imprezy plenerowe, integracyjne, festyny rodzinne czy 
festiwale, które na celu miały przede wszystkim zaprezentować talenty naszych podopiecznych z Klubów Wolna Strefa. Rok 
2020 był rokiem wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, zabronione prawem były wszelkie imprezy masowe i 
organizacja imprez. Cykliczne działania promocyjne naszych Klubów nie mogły zostać wdrożone w plan. Zajęcia głównie 
odbywały się online. W tym miejscu warto również wspomnieć o działalności Radia Internetowego Wolna Strefa, który 
aktualnie tworzy 8 młodzieżowych zespołów  redakcyjnych. Forma prowadzenia radia odbywa się podobnie jak w 
profesjonalnych rozgłośniach, prowadzone są audycje  tematycznie podzielone na działy: informacyjny, sportowy, artystyczny, 
miejski. Radio stanowi swoisty rodzaj komunikatora pomiędzy Klubami. Młodzież ma możliwość rozwoju swoich talentów 
dziennikarskich i stawiania pierwszych kroków w tej przestrzeni  zawodowej. Dotychczasowa działalność Radia Wolna Strefa 
okazała się niewątpliwym sukcesem, co obliguje nas do kontynuowania i rozwijania pasji.

1.9. Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób starszych
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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

3788

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

        W 2020 roku większość działań odbywała się online. Restrykcje obowiązujące w Polsce w związku z pandemią 
uniemożliwiły większość zaplanowanych akcji. W ramach upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych w miarę możliwości kontakty zostały przeniesione  do sieci.    

1.10.Działania w zakresie integracji społecznej i ekonomii społecznej; realizacja przedsięwzięć dla dobra społeczności lokalnej na 
rzecz wspierania rodziny w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

I. W Klubie Wolna Strefa w Kostomłotach został zrealizowany  grant z firmy Henkel Polska. Oferta polegała na wyposażeniu 
Klubu w urządzenia siłowe, dzięki którym prowadzone były ćwiczenia upowszechniające kulturę fizyczną. Zajęcia prowadzone 
były przez instruktora fitness. Uczestnikami byli klubowicze oraz mieszkańcy gminy Miedziana Góra. Ponadto dzieci i młodzież 
skorzystali z darmowych lekcji nauki gry w szachy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
II. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B/C Ul. Mielczarskiego 45, Kielce działa od roku 2017 na podstawie umowy na 
realizację zadania zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem ,,Nadzieja Rodzinie” a Miastem Kielce.

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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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Pomoc mieszkańcom woj. świętokrzyskiego 
uzależnionym od substancji psychoaktywnych 
(SP) oraz uzależnionych od alkoholu dzięki 
zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych poprzez:
• utworzenie 6 nowych miejsc udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w Hostelu dla 
Osób Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych w Kielcach, ul. J. Nowaka 
Jeziorańskiego 75 
• rozwój nowych usług zdrowotnych i wsparcie 
działalności w/w Hostelu - 12 istniejących miejsc 
świadczenia usług,
• rozwój nowych usług zdrowotnych i wsparcie 
działalności Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z 
Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych 
w Pałęgach, gm. Mniów, Pałęgi 80 – dla 25 
istniejących miejsc świadczenia usług.
• prowadzenie Hostelu dla Osób Uzależnionych 
od Alkoholu w Kielcach ul. Mielczarskiego 45
•prowadzenie Domu Readaptacyjnego dla osób 
Uzależnionych od Alkoholu w Szańcu

86.22.Z 15 373,60 zł
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15 373,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 265 360,99 zł

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) 9 741 546,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 496 304,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 3 891 302,96 zł

d) przychody finansowe 3,56 zł

e) pozostałe przychody 353 935,41 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 86.90.E

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie powołało i zarejestrowało NZOZ Nadzieja Rodzinie - 
niepubliczny podmiot leczniczy w ramach kontraktu  z Narodowym Funduszem Zdrowia.  W 
2020 r. udzielane były nieodpłatnie medyczne świadczenia gwarantowane 
z zakresu psychiatrii i uzależnień w następujących  placówkach leczniczych:
1.Zespół Poradni w Kielcach ul. Karczówkowska 36,
a)Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
b)Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
c)Poradnia Leczenia Uzależnień, 
d)Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.
e)Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej
 i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.
2.  Placówki stacjonarne leczenia uzależnień:
a) Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych 
w Pałęgach:
b) Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach
c)Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 
 w Janinie.

2 56.21.Z

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest podmiotem ekonomii społecznej prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Działalność ta powstała w wyniku potrzeby 
uzupełnienia kompleksowego wsparcia osób zagrożonych marginalizacją opuszczających CIS, 
ZAZ, Hostele czy Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji 
Psychoaktywnych prowadzone przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Oferowany jest 
kompleksowy serwis gastronomiczny na różne okazje, obsługa cateringowa wszelkiego 
rodzaju wydarzeń, obsługa konferencji, bankietów, szkoleń
 i spotkań pracowniczych, a skończywszy na regularnych dostawach posiłków. W ramach 
działalności obsługiwani są także klienci wewnętrzni:
- posiłki dla domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach
- posiłki dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Busku-Zdroju

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 929 592,96 zł

2.4. Z innych źródeł 531 219,15 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 15 373,60 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 a)ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:
- przyczynienie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów narkomanii oraz stworzenie 
na terenie Województwa Świętokrzyskiego lobby na rzecz walki z narkomanią;
- stworzenie na terenie Województwa Świętokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki, 
leczenia i readaptacji skierowanego do osób i grup podwyższonego ryzyka oraz osób 
uzależnionych od środków uzależniających;

15 373,60 zł

1 Ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności:
a) przyczynienie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów narkomani,
b)stworzenie kompleksowego systemu profilaktyki leczenia i readaptacji skierowanego do osób i 
grup podwyższonego ryzyka oraz osób uzależnionych od środków uzależniających

15 373,60 zł

w 
tym:

1 971 936,79 zł

122 615,86 zł

2 958 154,36 zł

212 653,98 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

38 290,00 zł

0,00 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)

3 891 302,96 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 -370 833,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 564 549,04 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 9 424 204,59 zł 15 373,60 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

5 867 138,58 zł 15 373,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 326 753,92 zł

20 519,37 zł

206 598,04 zł

3 194,68 zł 0,00 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 564 549,04 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

60 295,00 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)

129 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)

116,65 etatów

52 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

14 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 5 803 471,76 zł

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

3 393 518,54 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 

2 409 953,22 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)  

2 458,92 zł

0 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)

42 osób

w 
tym:

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

42 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 959 505,42 zł

4 439 709,38 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

459 307,21 zł

- inne świadczenia 60 488,83 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 843 966,34 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 3 393 518,54 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)

W dziale VI zostały wykazane wynagrodzenia powiększone 
o koszty ZUS pracodawcy. Łączna kwota kosztów ZUS po 
stronie pracodawcy - 827.106,24 zł.

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 Wszyscy razem w Wolnej I 
Młodej Strefie

Cele realizacji zadania: 
zapewnienie 295 beneficjentom 
– dzieciom i młodzieży Klubów 
Wolna i Młoda Strefa w wieku 7
-19 lat, opieki i wychowania, 
pomoc w nauce, 
zagospodarowanie ich czasu 
wolnego od zajęć lekcyjnych 
poprzez zabawy, zajęcia 
sportowe i rozwój 
zainteresowań oraz pasji 
młodych ludzi. Podopieczni 
uczestniczyli w działaniach 
terapeutycznych, zajęciach z 
doradcą zawodowym oraz 
otrzymali opiekę 
psychologiczną i pedagogiczną.

Gmina Kielce 920 400,00 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

32 305,86 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Kluby Rodzinne Wolna Strefa 
na terenie Miasta Kielce

Główne cele:
•prowadzenie działań o 
charakterze samopomocowym,
•pobudzanie interakcji 
pomiędzy różnymi grupami 
wiekowymi,
•wymiana doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami 
projektu,
•integracja międzypokoleniowa 
Beneficjentów projektu poprzez 
organizację zajęć artystycznych, 
edukacyjnych,
•wymiana doświadczeń i 
rozwój działań wokół nowych 
technologii,
•rozwijanie współpracy ze 
społecznością lokalną poprzez 
organizację wycieczek itd.,

Gmina Kielce 160 000,00 zł

3 WSPIERANIE KULTURY, 
SZTUKI, OCHRONY DÓBR 
KULTURY
 I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO-  
Organizacja festiwali, 
konkursów, przeglądów, 
warsztatów, spotkań, 
przedstawień, druk 
wydawnictw w zakresie 
tańca.

Organizacja warsztatów 
tanecznych, w których 
uczęszczało 30 osób z dwóch 
Klubów Wolna Strefa 
mieszczących się na terenie 
Miasta Kielce: Klub Wolna 
Strefa  ul. J.N. Jeziorańskiego 53 
 i Klub Wolna Strefa ul. 
Posłowicka 98, oraz na  
organizacji spotkań 
integracyjnych z animatorem 
czasu wolnego dla 
beneficjentów projektu i ich 
rodziców/opiekunów. Każda 
grupa warsztatowa liczyła po 15 
osób, natomiast na spotkania 
integracyjne zapraszani byli 
rodzice/opiekunowie 
beneficjentów,  osoby z rodziny.

Gmina Kielce 10 000,00 zł

4 Organizacja letniego 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży połączonego z 
profilaktyką uzależnień – 
formy stacjonarne

Podczas realizacji zadania 
osiągnięto następujące 
rezultaty:
•24 osoby - dzieci i młodzieży z 
terenu Miasta Kielce w wieku 
12-18 lat wzięło udział w 
realizacji programu 
profilaktycznego; 
•W 2 Klubach Wolna Strefa 
zostało przeprowadzonych 
łącznie 24 godziny warsztatów 
profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania 
uzależnieniom; 
• 24 osób wzięło udział w 
zajęciach profilaktycznych w 
ramach 1 programu.
•zwiększono świadomości 
zagrożeń, jakie za sobą niosą 
uzależnienia;

Gmina Kielce 10 000,00 zł
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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)

5 ZDROWO W NASTOLETNIĄ 
PRZYSZŁOŚĆ

Cele projektu: 
a) została upowszechniona 
wiedza na temat objawów 
depresji, czynników ryzyka i 
czynników ochronnych , metod 
leczenia depresji oraz 
kształtowaniu postaw i stylów 
życia korzystnych dla zdrowia 
psychicznego. 
b) Została upowszechniana 
praktyczna wiedza na temat 
udzielania pierwszej pomocy
c) Została upowszechniona 
wiedza na temat zaburzeń 
odżywiania , w tym anoreksji 
oraz bulimii.

Gmina Kielce 10 000,00 zł

6 ,,Organizacja czasu wolnego 
z programem 
profilaktycznym dla dzieci i 
młodzieży z terenu Miasta 
Kielce w klubach, 
sportowych, świetlicach i 
organizacjach 
pozarządowych”

Cele zadania:
•zwiększenie świadomości u 
beneficjentów zagrożeń, jakie 
za sobą niosą uzależnienia;
•poznanie przyczyny sięgania 
po środki uzależniające;
•beneficjenci nauczyli się 
dokonywać dobrych wyborów i 
odpowiedzialności za własne 
decyzje; 
• u beneficjentów zostały 
wykształtowane nawyki 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego;

Gmina Kielce 10 000,00 zł

7 „Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla 10 osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną (typ B) oraz dla 
50 osób wskazujących inne 
przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych (typ 
C) na terenie Miasta Kielce”

Zakładane cele, tj.: 
1.udzielanie wsparcia 
uczestnikom ŚDS w różnych 
obszarach ich życia,
2.wzmacnianie i kształtowanie 
umiejętności niezbędnych do 
zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych,
3.zwiększanie aktywności 
uczestników oraz rozwój ich 
zainteresowań,
4.usamodzielnianie 
uczestników dzięki dążeniom do 
nabywania oraz rozwijania 
umiejętności istotnych z punktu 
widzenia ich codziennego życia, 
5.wdrażanie uczestników do 
osiągania optymalnego 
poziomu samodzielności w 
różnych sferach życia,

Gmina Kielce 1 377 371,76 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 PUNKT KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNY
PROWADZĄCY 
ANONIMOWO I BEZPŁATNIE 
BADANIA 
W KIERUNKU HIV 
POŁĄCZONE Z 
PORADNICTWEM OKOŁO-
TESTOWYM W KIELCACH

Zapewnienie odpowiedniego 
dostępu do informacji, edukacji 
i usług w zakresie profilaktyki 
HIV/AIDS oraz zwiększenie 
dostępu do usług oraz poprawa 
jakości usług świadczonych 
w Punktach Konsultacyjno- 
Diagnostycznych (PKD) 
wykonujących anonimowe i 
bezpłatne testy w kierunku HIV 
połączone z poradnictwem.

Krajowe Centrum d.s AIDS 27 010,00 zł

2 Wspieranie realizacji 
programu wczesnej 
interwencji FreD goes net

Celem głównym zadania było 
możliwie wczesne i szybkie 
dotarcie do osób sięgających po 
szkodliwe używki w sytuacji 
kryzysu  oraz podniesienie ich 
wiedzy na temat szkodliwości 
eksperymentowania. 
Uczestnicy projektu poznali 
indywidualne ryzyko używania 
substancji psychoaktywnych. 
Poprzez własną refleksję 
wzbudzaną w trakcie zajęć byli 
motywowani do zmiany postaw 
i zachowania – wobec używek.

Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania 
Narkomani

11 000,00 zł

3 Organizacja wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej w 
2020 r.

Zaspokojenie potrzeb 
aktywnego wypoczynku samych 
uczestników oraz zniwelowanie 
negatywnych skutków 
długotrwałej izolacji 
spowodowanej stanem 
epidemii w Polsce, jak również 
wyedukowanie uczestników  i 
zaszczepienie pozytywnych 
wzorców zachowań, 
higienicznego trybu życia, 
odpowiedzialności  za własne 
wybory.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

85 397,00 zł

4 Organizacja wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej w 
2020 r.

Cele projektu:
Zorganizowanie 3 turnusy 
wypoczynku letniego w formie 
półkolonii dla dzieci i młodzieży  
w 8 placówkach ,
a)uczestnictwo 252 osób w 
Panelu I - Seans filmowy pt.: 
„1920 Bitwa Warszawska” w 
reżyserii J. Hoffmana
b) Uczestnictwo 252  osób w 
Panelu II - „Zainspirowani 
historią na Start” 
c) Uczestnictwo 252  osób w 
Panelu III - „Wakacyjne 
aktywności” 
d ) Uczestnictwo 252  osób w 
Panelu IV- „Konkurs plastyczny” 

e) Uczestnictwo 252  osób w 
Panelu IV- „Konkurs plastyczny”

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

88 826,00 zł
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5 Zajęcia socjoterapeutyczne i 
profilaktyczne w Klubach 
Wolna Strefa połączone z 
integracją 
międzypokoleniową

Celem głównym realizacji 
zadania była organizacja zajęć 
socjoterapeutycznych i 
profilaktycznych połączonych 
z integracją międzypokoleniową 
w Klubach Wolna Strefa              
w okresie  01.01.2019 – 
31.12.2020.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Wspólnie Pomagamy

42 374,76 zł

6 Wolna Strefa w 
Kostomłotach naszym 
drugim domem. Edycja 2020

Celem zadania było utworzenie  
oferty i organizacja czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży w 
taki sposób, aby młodzi ludzie z 
terenu Gminy Miedziana Góra 
znaleźli alternatywę do 
destruktywnych działań 
związanych z substancjami 
uzależniającymi  i 
zachowaniami patologicznymi. 
Rozwijaliśmy zainteresowania i 
uzdolnienia, pobudzaliśmy 
aktywność poznawczą i 
emocjonalną oraz stworzyliśmy 
szanse na odnoszenie sukcesu 
poprzez szeroko rozumianą 
twórczość .

Gmina Miedziana Góra 34 000,00 zł

7 Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z elementami 
socjoterapeutycznymi  w 
Grzymałkowie

Główne cele:
a) organizacja bezpłatnych zajęć 
pozaszkolnych dla 30 dzieci i 
młodzieży  w wieku 7-19 lat  z 
terenu Gminy Mniów,
b) zagospodarowanie czas 
wolnego poprzez utworzenie 
różnego rodzaju sekcji 
zainteresowań 
odpowiadających propozycjom 
beneficjentów;
c) zapobieganie zjawisku 
narkomanii, alkoholizmu oraz 
wszelkiego typu uzależnieniom, 
poprzez realizację adekwatnych 
warsztatów profilaktycznych;

Gmina Mniów 20 000,00 zł

8 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Organizacja wolnego czasu i 
aktywizacja społeczna dzieci       
i młodzieży z Gminy Pińczów 
poprzez zajęcia i warsztaty 
propagujące zdrowy styl życia 
bez alkoholu, narkotyków            
  i innych używek -prowadzenie 
warsztatów, spotkań oraz zajęć 
profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży

Gmina Pińczów 40 000,00 zł
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9 Wspieranie działań o 
charakterze informacyjno-
edukacyjnym mających na 
celu ograniczanie 
stosowania środków 
psychoaktywnych

Główne cele:
a) objęcie wsparciem 180 osób, 
w tym 120 dzieci i młodzież 
w wieku 10 – 19 lat i 60 osób 
rodziców/ opiekunów, osób
 z otoczenia beneficjentów;
b) udział 120 dzieci i młodzieży 
w wieku 10 – 19 lat
 w warsztatach informacyjno – 
edukacyjnych;
c) przeprowadzono 288 h 
warsztatów informacyjno – 
edukacyjnych;
d) udział 40 osób młodzieży w 
wieku 14 – 19lat w spotkaniu 
z podopiecznymi Ośrodka 
Leczenia Uzależnień w 
Pałęgach;

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

28 480,00 zł

10 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym przeciwdziałanie 
narkomanii.
Zadanie 3: Wspieranie 
działań z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i 
wskazującej

Przeprowadzenie warsztatów 
profilaktycznych dla120 dzieci 
i młodzieży oraz 24 rodziców z 
terenu woj. Świętokrzyskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

19 640,00 zł

11 „Od zależności ku 
samodzielności”

W trakcie realizacji zadania 
publicznego pn. „Od zależności 
ku samodzielności” uzyskano 
szereg rezultatów, które 
pozwoliły uczestnikom projektu 
uzyskać sprawność 
psychofizyczną, podniosły ich 
samoocenę oraz zwiększyły ich 
samodzielność w codziennym 
funkcjonowaniu.  Uczestnicy 
mogli zwiększyć swoje 
zainteresowania, rozwinąć 
pasję 
a także poszerzać horyzonty 
m.in. poprzez udział w zajęciach 
hipoterapii.

Ministerstwo Rodziny Pracy  i 
Polityki Społecznej

64 810,00 zł

12 ,,Poprawa dostępności usług 
zdrowotnych szansą na 
sukces mieszańców 
województw 
świętokrzyskiego”

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępu do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych 
mieszkańców woj. 
świętokrzyskiego, m. Kielce 
poprzez utworzenie hostelu dla 
os. uzależnionych od alkoholu 
(14 miejsc świadczenia usług. 
Zaplanowane działania w 
ramach ww. obszarów 
bezpośrednio przyczynią się do 
ułatwianie dostępu do trwałych 
oraz wysokiej jakości usług 
opieki zdrowotnej.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

768 901,76 zł
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13 ,,Mówimy NIE! 
Niesamodzielności”

Celem projektu jest 
zapewnienie opieki medycznej 
nad  osobami niesamodzielnymi 
w zastępstwie za opiekunów w 
dziennej formie, udzielanie  
usług zdrowotne takich jak: 
fizjoterapia,opieka 
pielęgniarska, terapia i 
rehabilitacja logopedyczna, 
psycholog, opieka lekarza 
psychiatry. Objęcie wsparciem 
psychologicznym oraz 
zwiększenie kompetencji w 
zakresie opieki medycznej 
opiekunów faktycznych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

268 775,60 zł

14 ,,Uniwersytet otwarty na 
potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami”

Celem projektu jest likwidacja 
barier w dostępie do 
kształcenia na poziomie 
wyższym
 na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 
poprzez opracowanie i 
wdrożenie zmian 
organizacyjnych oraz 
podniesienie świadomości i 
kompetencji pracowników UJK 
z zakresu niepełnosprawności w 
okresie od 01.02.2020 r. do 
31.10.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 73 886,95 zł

15 ,,Złap się wolności od 
uzależnienia”

Celem jest pomoc 129 
mieszkańcom woj. 
świętokrzyskiego uzależnionym 
od substancji psychoaktywnych 
dzięki zwiększeniu dostępu do 
wysokiej jakości usług 
zdrowotnych poprzez: 
utworzenie 6 nowych miejsc 
udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej w Hostelu dla Osób 
Uzależnionych od Substancji 
Psychoaktywnych w Kielcach, 
ul. J.N.Jeziorańskiego 75;  
rozwój nowych usług 
zdrowotnych i wsparcie 
działalności ww Hostelu- 12 
istniejących miejsc świadczenia 
usług, oraz w  Ośrodku 
Rehabilitacji w Pałęgach

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

837 661,12 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-15 21



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) 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dożywianie dzieci Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Zbludowicach

5 245,37 zł

2 Dożywianie podopiecznych MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Busku-Zdroju

60 701,40 zł

3 Usługa cateringowa Akademia Przedsiębiorczości Sp. z 
o.o.

244,44 zł

4 Dożywianie podopiecznych  Publicznego Przedszkola Zespół Placówek Oświatowych w 
Kołaczkowicach

10 499,08 zł

5 Usługa cateringowa Województwo Świętokrzyskie 2 073,17 zł

6 Usługa cateringowa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Kielcach

21 301,01 zł

7 Usługa cateringowa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 
Kielcach

44 062,96 zł

16 ,,Aktywna integracja szansą 
na sukces osób bezdomnych 
i Zagrożonych Bezdomnością 
w Gminie Busko-Zdrój”

Celem głównym projektu jest 
wzmocnienie szans na 
zatrudnienie 30 os. zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społ. z terenu gm. Busko- Zdrój 
poprzez udział w kompleksowej 
aktywizacji społ. i zawodowej. 
Zmniejszenie ryzyka zjawiska 
wykluczenia społ. niwelowane 
jest poprzez udział UP w 
zajęciach tj: grupie wsparcia, 
warsztaty edukacyjne z 
pracownikiem socjalnym, 
doradztwo zawodowe, 
warsztaty praktyczne

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

80 886,24 zł

17 ,,Aktywna integracja 
społeczno-zawodowa szansą 
na sukces uczestników CIS w 
Kostkach Dużych"

Celem głównym proj. jest 
wzmocnienie szans na 
zatrudnienie 38 os. zagrożonych 
ubóstw. lub wykluczeniem społ. 
z terenu gm. Busko- Zdrój 
poprzez udział w kompleksowej 
aktywizacji społ. i zawod w 
ramach nowo utworzonych 
miejsc w CIS w Kotkach-Dużych. 
Zmniejszenie ryzyka zjawiska 
wykluczenia społ. niwelowane 
będzie poprzez udział UP w 
proponowanych zadaniach proj. 
tj: grupach wsparcia dla os 
uzależnionych oraz 
współuzależnionych, warsztaty 
edukacyjne z pracownikiem 
socjal.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.

249 407,12 zł
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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

Ks. dr Andrzej Drapała
dr Mirosław Barcicki
mgr Renata Wicha

Data wypełnienia sprawozdania

8 Dożywianie dzieci Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Stanisława Staszica w Busku-
Zdroju

7 787,96 zł

9 Usługa cateringowa Akademia Zdrowia - Izabela Łajas 29 306,64 zł

10 Dożywianie dzieci Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 
"Wilka" w Busku- Zdroju

8 919,45 zł

11 Usługa cateringowa Caritas Diecezji Kieleckiej 35 917,91 zł

12 Dożywianie dzieci Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Kornela Makuszyńskiego
w Siesławicach

6 126,85 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 FUNDACJA NADZIEJA RODZINIE Z SIEDZIBĄ W CHMIELNIKU, UL. WITOSA 4

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

2021-07-15
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