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Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica KARCZÓWKOWSKA Nr domu 36 Nr lokalu 
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Nr faksu 413669418 E-mail 
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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
dr Mirosław Barcicki
mgr Renata Wicha

Prezes Zarządu
Wiceprezes
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
Jadwiga Mądzik
Małgorzata Jopkiewicz

Przewodniczący 
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

TAK
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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,
t) świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych lub 
przewlekle chorych, 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

I. Ochrona i promocja zdrowia
1. „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz 
członków ich rodzin”, zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Kielce. Wsparciem objęto 31 osób uczestniczących w 
projekcie, którzy zakończyli terapię lub są na ostatnim etapie leczenia (neofici), mieszkających obecnie na terenie Kielc a także 
wsparcie ich rodzin i partnerów. Poprzez realizację tego projektu zostały osiągnięte następujące cele; poprawa stanu zdrowia i 
jakości życia osób uzależnionych zażywających oraz ich rodzin, dostarczenie beneficjentom wsparcia w sytuacjach kryzysowych, 
nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, które koncentrują się na sferach innych 
niż tych związanych z uzależnieniem , budowanie lub pogłębianie więzi rodzinnych i przyjacielskich, stanowiących silną podporę 
w walce z nawrotami, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i własnej wartości neofitów i ich rodzin, wzrost akceptacji 
choroby uzależnienia poprzez dawanie świadectwa o sobie, swoim uzależnieniu i swoim trzeźwieniu, trudnościach związanych z 
trzeźwieniem, wzmocnienie i wsparcie partnerów życiowych  i małżonków beneficjentów, nabycie umiejętności podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji w zakresie promowania własnego zdrowia. 
2. „Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych” to zadanie było współfinansowane ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem głównym realizacji projektu była zmiana postawy osób z najbliższej rodziny względem osoby uzależnionej leczącej się, 
wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, czy 
informacje dotyczące sposobów i metod radzenia sobie z emocjami, 
a także nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
Projekt skierowany był  do rodzin pacjentów leczących się w :
a) Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w   NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach,
b) Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach.
Wsparciem objęto 140 uczestników projektu.
3. „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii ( dla min. 6 
osób)”, projekt był realizowany 
w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach, współfinansowany przez Urząd Miasta Kielce. 
Działaniami zostało objętych 22 beneficjentów. Uczestnicy skorzystali ze spotkań; grupy rozwoju osobistego, grupy zapobiegania 
nawrotom, warsztatów umiejętności psychospołecznych, grupy wsparcia. Dzięki realizacji projektu, osiągnięte zostały 
następujące cele: utrzymanie abstynencji od środków psychoaktywnych, nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji 
ryzykownych związanych z doświadczaniem i używaniem środków psychoaktywnych, podejmowanie i modyfikacja ról 
społecznych, zdobycie wiedzy na temat nawrotów uzależnień oraz sposobów ich zapobiegania.
4. „Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych”. Projekt był realizowany w Areszcie Śledczym w Kielcach, 
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Działaniami zostało objętych  38 osób 
osadzonych w Areszcie Śledczym  w Kielcach. Dzięki realizacji projektu, osiągnięte zostały następujące cele: wzrost umiejętności 
społecznych, niezbędnych do życia w społeczeństwie,  zwiększenie wiedzy i świadomości na temat mechanizmów uzależnienia 
oraz nawrotów, nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z czynnikami wyzwalającymi chęć spożycia alkoholu, 
zwiększenie poziomu wglądu we własne życie oraz nauka modyfikacji dotychczasowego stylu funkcjonowania, zwiększenie 
poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, wykształcenie nawyku dbania 
o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz podejmowania w tym zakresie odpowiedzialnych decyzji, nabycie praktycznych 
umiejętności związanych z aktywnością zawodową, wykształcenie motywacji do kontynuowania terapii poza projektem.
5. „Pokolenie HIV Minus” projekt był realizowany w Przychodni NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach oraz Areszcie Śledczym 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, kształtowanie odpowiedzialnych postaw i zachowań. Projekt został zrealizowany Streetworking w 
miasteczku akademickim Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profilaktyka zachowań 
seksualnych wśród kobiet aktywnych seksualnie. Działanie było realizowane w Centrum Interwencji Kryzysowej i w Domu 
Samotnej Matki  Kielcach.
6. „Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domach Pomocy Społecznej i 
innych placówkach wsparcia”. Projekt był realizowany w Hostelu  dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  w Janinie oraz w Domu 
Readaptacyjnym w Szańcu,  współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Udzielano wsparcia  
35 osobom uzależnionym z terenu całego kraju, które zakończyły terapię. Pacjenci zdobyli wiele umiejętności, które 
wykorzystają po opuszczeniu hostelu i przebywając w domu readaptacyjnym tj.: radzenie sobie w  sytuacjach trudnych, 
umiejętność komunikowania się, rozpoznawanie sytuacji nawrotu i radzenie sobie z nim, pomoc innym, wspieranie innych, 
pogłębianie samoświadomości.  Uczestnicy skorzystali z : warsztatów umiejętności psychospołecznych, warsztatów  rozwoju 
osobistego, grupy zapobiegania nawrotom,  grupy wsparcia.
7. „Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV ”. Corocznie promujemy 
działalność PKD w Kielcach 
 i województwie. Od początku działania Kieleckiego Punktu Konsultacyjno–Diagnostycznego daje się zauważyć ciągły wzrost 
liczby pacjentów jak i  wykonywanych testów.Podejmujemy rożne formy promocji Punktu poprzez między innymi: działania 
informacyjne prowadzone przez doradców w ramach pracy dydaktycznej wśród studentów trzech wyższych uczelni; założenie 
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strony PKD Kielce na portalu społecznościowym; nawiązanie współpracy z konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii, 
uaktualnianie i prezentowanie nowych informacji na temat diagnostyki zakażeń HIV na stronach internetowych Stowarzyszenia 
spowodowało wzrost liczby klientów w okresie sprawozdawczym. O ile wcześniej było wiele osób, które korzystały z porad bez 
testu, obecnie wiele przychodzących jedynie na poradę 
w konsekwencji decydują się na wykonanie testu. Podjęta promocja Punktu przez ostatnie lata sprawiła, że jesteśmy postrzegani 
i również pracujemy jako wsparcie dla osób zakażonych, u których wykryto wirusa w innych placówkach diagnostycznych.
8. W roku 2019, w grudniu rozpoczęliśmy realizację „Pilotażowego projektu działań mających na celu redukcje szkód i edukację 
społeczności osób odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie zakażeń wirusowych krwiopochodnych ze szczególnym 
uwzględnieniem HCV”. W ramach pilotażu ma zostać przebadanych 
w kierunku HCV 800 osadzonych oraz 230 funkcjonariuszy Aresztu . Celem projektu jest weryfikacja danych epidemiologicznych 
dotyczących liczby zakażeń HCV
 w Areszcie Śledczym w Kielcach oraz zapewnienie dostępu do informacji , edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/HBV/HCV, 
przekazanie aktualnej wiedzy na temat zakażeń osobom ze środowisk o szczególnym ryzyku zakażenia.
9. „Reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych” przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie adresowane było do grupy młodzieży w wieku 15-27 lat 
przebywających w związku z terapią uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych 
w Pałęgach. W ramach powyższego zadania zorganizowano 5-dniową wycieczkę integracyjną połączoną ze spływem kajakowym 
i jednodniowym spotkaniem integracyjnym z rodzinami pacjentów. Przeprowadzono również zajęcia reintegracyjne połączone z 
warsztatami umiejętności psychospołecznych, w cykliczne spotkania z rodzinami pacjentów. Wsparciem zostało objętych 31 
beneficjentów i 52 rodziców oraz członków rodzin.

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

W roku sprawozdawczym 2019 kontynuowana była działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Klubów 
Wolna i Młoda Strefa funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach dotacji otrzymanej od Urzędu 
Miasta Kielce zrealizowano następujące działanie: ,,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. Głównym 
założeniem projektu było przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, podczas których młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat 
przyczyn sięgania po środki uzależniające, psychoaktywne i negatywnych skutków uzależnień, omówione zostały tematy o 
agresji, cyberprzemocy, HIV/AIDS. Prowadzącymi warsztaty byli wykwalifikowani profilaktycy, osoby na co dzień pracujący z 
dziećmi i młodzieżą w Klubach Wolna Strefa. 
Kolejna dotacja została uzyskana od Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która przyczyniła się do 
przeprowadzenia programu profilaktyki selektywnej w 19 Klubach. Podczas realizacji zadania pt.: „Zanim Będzie za Późno”, 
beneficjenci aktywnie uczestniczyli w warsztatach socjoterapeutycznych oraz psychospołecznych. Zajęcia zawierały cykl 
programów profilaktycznych koncentrujących się na ograniczeniu czynnika ryzyka używania środków psychoaktywnych, 
podejmowania zachowań ryzykownych poprzez działania socjoterapeutyczne, psychospołeczne i warsztaty alternatywnych 
stylów życia. W ramach dotacji 
z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego realizowane było zadanie publiczne pod tytułem: „Przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej w Klubach Wolna Strefa”. Zadnie to obejmowało przeprowadzenie Treningu Zastępowania Agresji. Zrealizowane 
zajęcia poszerzyły wiedzę dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy rówieśniczej oraz agresji, pomogły 
wykształtować postawy eliminujące niepożądane zachowania agresywne.  
Projekt „Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych 
– Stop wykluczeniu” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizowany był w Areszcie 
Śledczym w Kielcach. Działaniami zostało objętych  34 osoby odbywające karę pozbawienia wolności; osoby niezaradne  
życiowo, bez ukształtowanych nawyków pracy, nie posiadające wsparcia i pomocy ze strony osób bliskich. Program miał na celu 
przygotowanie  do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym, przy jednoczesnym nabyciu umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych z rozwiązywaniem problemów życiowych w tym nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania 
pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych.

III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21 w Kielcach. W 
2019r. po raz kolejny był realizowany projekt w ramach integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, w ramach którego 
niepełnosprawni pracownicy ZAZ mieli możliwość uczestniczenia 
w różnorodnych zajęciach. Poniżej została przedstawiona lista zajęć, warsztatów, spotkań w których uczestniczyli podopieczni 
ZAZ : 
•Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju osobistego, prowadzone przez coach`a ze specjalizacją psychologii. 
•Warsztaty z zakresu obsługi komputera i internetu, który dla wielu osób niepełnosprawnych jest nadal wielką zagadką i 
niewiadomą.
•Warsztaty ceramiczne które wzbogaciły uczestników nie tylko o wiedzę z zakresu wytwarzania sztuki, ale także miały na celu 
walory artyterapeutyczne
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 i relaksacyjne.
•Spotkania z prawnikiem i warsztaty z zakresu prawa.
•Warsztaty taneczne, które rozwinęły zdolności koordynacji ruchowej, poczucie rytmu, przełamały bariery emocjonalne, oraz 
nauczyły podstaw technik tanecznych. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, były prowadzone przez 
profesjonalnego instruktora szkoły tańca.
•Regularne zajęcia na pływalni z instruktorem uczących pływać, ponadto w te zajęcia były wplecione wyjazdy na otwarte 
akweny strzeżone, gdzie osoby niepełnosprawne były uczone pływać wpław. Ponadto można było spróbować pływania na 
rowerkach wodnych, kajakach, deskach sup. Jednak największą atrakcją była możliwość przejażdżki łodzią motorową wraz z 
ratownikiem ŚWOPR-u. 
•Zajęcia z zakresu ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.
•Udział w spartakiadach i zawodach sportowych m.in.: „Golgota Świętokrzyska” w Kałkowie-Godowie.
•Spotkania rehabilitacyjno – integracyjne np.: grill, gościnny spektakl teatru z Krakowa, wspólne, cykliczne wyjścia na grotę 
solną organizowane przy współpracy
 z podmiotami zewnętrznymi o charakterze samopomocowym i reintegracyjnym.  

IV. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania

W 2019 roku kontynuowaliśmy zadania strategiczne tj. tworzenie Sieci Młodzieżowych i Dziecięcych Klubów Osiedlowych. W 
Klubach prowadzone są działania profilaktyczne, socjoterapeutyczne, wychowawcze i edukacyjne kierowane do młodych ludzi.  
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 jest również pomoc w nauce, która pomaga w wyrównywaniu szans edukacyjnych naszych 
podopiecznych W okresie sprawozdawczym prowadziliśmy 8 klubów na terenie Miasta Kielce: 4 Kluby w gminie Chmielnik w 
miejscowościach: Sędziejowice, Szyszczyce, Celiny i Przededworze, Klub w gminie Mniów, miejscowość Grzymałków, w gminie 
Miedziana Góra, miejscowość Kostomłoty, w gminie Pińczów, miejscowość Podłęże oraz w gminie Zagnańsk. Do końca kwietnia 
prowadzone były trzy kluby na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowościach: Szczaworyż, Janina, Busko-Zdrój.
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w 2019r. z otrzymanych środków od Miasta Kielce zrealizowało trzy zadania publiczne: 
•„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Kielce”
•„Prowadzenie ośrodka wsparcia – kluby rodzinne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Miasta Kielce”
•„Wspieranie społeczności lokalnej – dzieci i młodzieży oraz dorosłych w ramach ośrodka wsparcia – kluby samopomocy 
prowadzone przez Gminę 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 2019r. z otrzymanych środków od władz gminnych zrealizowało następujące zadania 
publiczne: 
• „Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2019”;
•„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;
•„Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w Grzymałkowie”.
•„Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach na terenie gminy Chmielnik”
•„Razem w Wolnej Strefie – gm. Chmielnik

W okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.  realizowane było zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, pod tytułem: ,,Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym – edycja 2019”. Głównym celem realizacji zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży 
uczęszczającej do Klubów  Młoda Strefa  i Wolna Strefa. W ramach projektu realizowano zajęcia
z edukacji obywatelskiej, wolontariatu i ekonomii społecznej, plastyczne, medialne, sportowe, muzyczne i historyczne. W 
ramach dotacji uzyskanej od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowane zostało zadanie pt.: „Wolne Strefy w walce 
z wykluczeniem społecznym”. W okresie trwania projektu podopieczni Klubów Wolna Strefa uczestniczyli w zajęciach 
wyrównujących szanse w nauce j. angielskiego oraz  w warsztatach profilaktycznych. W zadaniu tym przeprowadzono również 
działania skierowane do rodziców oraz osób z otoczenia podopiecznych Klubów, które zawierały konsultacje psychologiczno-
pedagogiczne 
oraz spotkania z doradcą zawodowym.  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. 

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

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest instytucją tworzącą Centrum Integracji Społecznej działające od sierpnia 2016 roku. 
Centrum jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. Celem CIS jest aktywizacja mieszkańców gminy Busko-Zdrój 
poprzez reintegrację społeczną  i zawodową. Uczestnikiem może zostać osoba pełnoletnia, bezrobotna, nieaktywna zawodowo, 
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bezdomna, opuszczająca zakład karny, niepełnosprawna, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej itd.
W ramach działań  w 2019 r. pozyskaliśmy środki na realizację wybranych działań w ramach poniższych projektów:
1.„Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników CIS w Kostkach Dużych.Celem projektu było 
wzmocnienie  szans na zatrudnienie 38 osób (16K, 22M w tym 4 ON) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z 
gminy Busko-Zdrój, w ramach istniejącego Centrum Integracji Społecznej 
od 01.01.2019r. do 31.05.2020r. W ramach realizacji powyższych projektów dla uczestników zorganizowano warsztaty: 
- technolog robót wykończeniowych
- kulinarny
- brukarski
- poradnictwo psychologiczne
- doradztwo zawodowe
- warsztaty edukacyjne
- poradnictwo prawne
- szkolenia zawodowe
2." Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. MODUŁ II:AKTYWIZACJA. Cel: Prowadzenie działań 
aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.” – skierowany do 5 osób bezdomnych .Głównym celem projektów było  
objecie osób, rodzin i ich członków zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu 
usług aktywizacyjnych dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych i 
edukacyjnych.
3. CIS był partnerem w projekcie ,,Hospicjum domowe - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” skierowany do 45 uczestników 
- realizacja projektu w roku 2019 była kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2018 i zakończyła się 30.08.2019 r.
4." Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój skierowany do 
15 osób bezdomnych” .
W ramach realizacji powyższych projektów dla uczestników zorganizowano warsztaty: 
- warsztat porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni
- grupa wsparcia
- doradztwo zawodowe
- warsztaty edukacyjne

VI. Promocja i organizacja wolontariatu.

W roku 2019 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. Bierzemy też czynny udział w zbiórkach 
żywności organizowanych przez Kielecki Bank Żywności oraz we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej.

VII. Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

W 2019 roku podopieczni Klubów Wolna Strefa i Młoda Strefa brali udział w licznych wycieczkach, rajdach pieszych i 
rowerowych (Kazimierz Dolny, Warszawa, , Wietrznia, Kadzielnia, Cedzyna, Wierna Rzeka - Chęciny, Wąchock – Wykus – 
Bodzentyn, 5 – dniowy obóz wędrowny, Manufaktura Słodyczy „Magia Karmelu”, Zator „Energylandia” i inne). Zorganizowanych 
zostało około 20 wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych oraz mieszanych. Dzięki wsparciu uzyskanemu z 
Ministerstwa Obrony Narodowej został również zorganizowany 5 – dniowy obóz wędrowny, rozpoczynający się w Życinach, a 
kończący się 
w Mąchocicach. Łącznie udział w obozie wzięło 60 osób podzielonych na dwa turnusy. Wsparcie otrzymane od Kuratorium 
Oświaty w Kielcach pozwoliło na Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2019r., nazwa własna 
zadania „Letni wypoczynek w Łebie”. 50 podopiecznych Klubów Wolna 
i Młoda Strefa z terenu Miasta Kielce spędziło 10 dni w miejscowości Łeba. Wypoczynek zorganizowany w ramach projektu był 
doskonałą okazją do popularyzacji prozdrowotnych zachowań, czyli zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy 
podczas pobytu na obozie zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, Muzeum Wyrzutni Rakiet w Rabce, przeprowadzony został rajd pieszy na 
ruchome wydmy oraz gra terenowa 
w Labiryncie Łeba.

VIII. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Realizacja projektu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”, skierowanego do: pacjentów - Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach, 
osób przebywających w Hostelu dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach i pracowników 
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Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Wydarzenie było kontynuacją działań podejmowanych przez ostatnie 2 lata w ramach 
docierania z informacjami o Funduszach Europejskich do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Tym razem wsparciem objętych została grupa beneficjentów NEET.  W ramach działań 
przeprowadzone zostało 6 seminariów, w trakcie których przedstawiono podstawowe kwestie związane z Funduszami 
Europejskimi, instytucjami pomagającymi w aplikacji o środki oraz gdzie i w jakim zakresie można o nie wnioskować, Uczestnicy 
seminarium będą mieli możliwość korzystania z portali dotyczących FE. W ramach prowadzonych działań uczestnicy zapoznali 
się z założeniami programu Dostępność Plus oraz założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, osób nieposiadających 
zatrudnienia oraz możliwości kształcenia, podnoszenia kwalifikacji oraz kształcenia zawodowego dzięki środkom europejskim 
oraz poruszania się w Bazie Usług Rozwojowych.

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

Na realizację powyższego działania Kluby Wolna Strefa otrzymały dotacje m. in. z  Urzędu Miasta Kielce, poprzez które 
zrealizowano następujące działania:
•„Realizacja warsztatów sztuk plastycznych: decoupage, string art, zdobienie ceramiki w Klubach Wolna Strefa”, którego 
głównym założeniem było przeprowadzenie warsztatów z wyżej wymienionych technik plastycznych. Zadanie wpłynęło 
pozytywnie na rozwój wrażliwości uczestników, ich twórcze myślenie, kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz 
doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi.
•„Tanecznie  z  Wolną Strefą” . W 4 Klubach Kieleckich zorganizowane zostały regularne warsztaty taneczne. Uczestnicy zajęć 
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.
•„Szlakiem historii po Ziemi Kieleckiej”  - celem projektu było upowszechnienie wiedzy w zakresie historii Kielc i regionu 
kieleckiego oraz wzmocnienie świadomości patriotycznej wśród wychowanków Klubów Wolna Strefa. Podczas zadania 
zrealizowano cykl warsztatów o tematyce historycznej, wyjście do Muzeum Historii Kielc
 i rajd pieszy „Ścieżkami Piłsudskiego”.  Kolejnym projektem o tematyce historycznej realizowanym we wszystkich Klubach 
Wolna Strefa był: „Młodzi Śladem Żołnierzy Niezłomnych”. W okresie trwania zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o 
charakterze historyczno-patriotycznym, konkurs plastyczny, 1 - dniowy rajd, 3 - dniową wycieczkę do Warszawy i 5 - dniowy 
obóz wędrowny. Zadanie publiczne zostało dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z dotacji otrzymanej od 
MON-u zrealizowano zadanie publiczne pod nazwą: „Wigilia międzypokoleniowa 2019”. Zadanie to miało na celu zintegrowanie 
środowiska kombatanckiego ze środowiskiem dzieci i młodzieży. W ramach zadania zorganizowano w okresie przedświątecznym 
spotkania wigilijne, które miały na celu rozpowszechnianie wśród młodego pokolenia pamięci o tych, którzy walczyli za wolność 
naszej Ojczyzny. Poprzez realizację zadania oddaliśmy hołd naszym bohaterom i jednocześnie zachęciliśmy młodych ludzi do 
wspólnych działań przywracających należny szacunek i wsparcie polskim Kombatantom.  W ramach działań z zakresu kultury i 
sztuki zorganizowano szereg imprez, festynów rodzinnych oraz festiwali, które przedstawiały m.in. talenty młodych ludzi 
uczęszczających na co dzień do Klubów Wolna Strefa np:
- „Festostrefa”, która odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury;
- Przegląd Form Artystycznych w Kieleckim Centrum Kultury;
- Organizacja Koncertu Mai Wojtaszek – finalistki programu The Voice of Poland;
- Obchody XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki;
- Zaprezentowanie przez wychowanków Klubu WS Żeromskiego przedstawienia teatralnego zatytułowanego: „Poczekalnia”;
- Współorganizowanie „Pikniku w stylu Retro” w Parku Miejskim w Kielcach;
- Współorganizowanie festynu pt. ” Piknik Europa”, m. in. malowanie dużych rozmiarów obrazu  pt.: „Europa”;
- Organizowanie rodzinnego festynu klubowego z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca;
- Udział w obchodach Święta Kielc. Uroczystość rozpoczęła się od głośnego przejścia ulicą Sienkiewicza z flagami Stowarzyszenia 
Nadzieja Rodzinie, Klubów Wolna Strefa oraz Radia Wolna Strefa do Muszli Koncertowej w Parku Miejskim. Następnie młodzież 
prezentowała swoje występy wokalne oraz taneczne; - Wspólne kolędowanie z kieleckimi placówkami wsparcia dziennego na 
terenie Galerii Echo w Kielcach. 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.
W Klubie Rodzinnym Wolna Strefa przy ul. Orlej 4 klubowicze wraz z rodzinami mogą uczestniczyć w różnego rodzaju 
koncertach. Wychowawcy starają się zorganizować taką formę rozrywki co najmniej raz na kwartał. Wejście na koncert ma 
formę otwartą, zatem z zaproszeń korzystają również inne Kluby WS. Dodatkowo kameralne wnętrze i towarzystwo przyczyniło 
się do wpisania na stałe wtorkowych dancingów mających na celu aktywizację osób starszych. 

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

W 2019 roku zorganizowany został 12 sezon Piłkarskiej Ligi Wolnych Stref. Rozgrywki prowadzone były na kompleksie 
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sportowym znajdującym się w gm. Mniów. Spotkania te dedykowane są szczególnie dla osób związanych pajsą z piłką nożną, 
które z różnych przyczyn nie mogą rozwijać sowich umiejętności piłkarskich 
w Klubach sportowych. Podczas rozgrywek kibice mogli wymiennie uczestniczyć w dodatkowo przygotowanych zabawach 
integracyjnych, rozgrywkach siatkowych, tenisa ziemnego, koszykówki oraz uczyć się krótkich układów tanecznych. Z dotacji 
otrzymanej od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały zrealizowane działania skierowane do osób starszych. Uczestnicy 
mogli skorzystać z wyjść na fitness, basen, a także wzięli udział w dwudniowym pobycie w Agroturystyce 
w Ciekotach, gdzie pod okiem fizjoterapeuty wykonywali ćwiczenia gimnastyczne. Dodatkową atrakcją wyjazdu była wycieczka 
do Nowej Słupi na Św. Krzyż.    

XI. 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.

1. Klub Wolna Strefa w Pińczowie wygrał internetowy konkurs, zdobywając największą ilość głosów na budowę placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej. Koszty pokryte zostały z grantu otrzymanego od Fundacji PZU, nazwa projektu: „Bezpiecznie i zdrowo - na 
świeżym powietrzu całą rodziną". Celem przedsięwzięcia była budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy 
Klubie Dziecięco- Młodzieżowym Wolna Strefa w Podłężu w gminie Pińczów. W ramach zadania zakupione zostały urządzenia 
zabawowe takie jak: zintegrowany plac zabaw,  elementy siłowni zewnętrznej, zamontowane na syntetycznej nawierzchni. 
Wszystkie urządzenia zabawowe i siłowe posiadają atesty gwarantujące normy bezpieczeństwa, aby dzieci mogły się bawić na 
świeżym powietrzu bez obawy o urazy. Plac zabaw został oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Ukształtowanie terenu, odpowiednie nasłonecznienie i wygodny 
dostęp od strony budynku klubu przemawia za lokalizacją placu zabaw i siłowni. Na terenie inwestycji zostały umieszczone 
materiały promocyjne: banner oraz tablica. Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna są teraz wizytówką miejscowości Podłęże, jest 
to miejsce wspólnego spędzania czasu wolnego sprzyjającego w głównej mierze integracji międzypokoleniowej.  Klub Wolna 
Strefa w Kostomłotach wygrał konkurs na 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.

2. 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. Na dzień 31.12.2019r. ogólna 
liczba uczestników wyniosła 61 osób.
a) Efekty działalności
• poprawa jakości życia uczestników na różnych płaszczyznach ich codziennego funkcjonowania,
• wzmocnienie psychofizycznego stanu zdrowia uczestników,
• zwiększenie aktywności uczestników w różnych dziedzinach życia,
• nabycie i rozwój licznych pasji oraz zainteresowań,
• odnajdywanie śladów pamięciowych, 
• przeciwdziałanie depresji i innym niekorzystnym skutkom osamotnienia,
• zwiększenie integracji uczestników z lokalną społecznością,
• oswojenie z nowatorskimi metodami terapii oraz innowacyjnymi formami spędzania czasu wolnego,
• podtrzymywanie relacji z rodzinami, opiekunami, bliskimi uczestników,
• współpraca i wsparcie wobec rodzin i opiekunów uczestników.
b) Formy prowadzonej działalności to spotkania, treningi oraz poradnictwo i zajęcia wspierająco–terapeutyczne w zakresie:
• Trening funkcjonowania w życiu codziennym 
• Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
• Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
• Terapia ruchowa i rehabilitacja
• Uczestnictwo w terapii zajęciowej
• Inne formy postępowania terapeutycznego
• Wsparcie i opieka pielęgniarski
• Poradnictwo psychologa
• Poradnictwo ogólne

W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach 
projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” placówka gościła 4 stażystów, którzy szlifowali swoje umiejętności w 
zawodzie pracownika socjalnego. Ponadto w 2019 roku w ośrodku odbywały się również praktyki zawodowe i studenckie (m.in. 
w ramach zawodu terapeuta zajęciowy, ale również w ramach kierunków studiów, takich jak: psychologia i praca socjalna).
1.Zasoby Domu Środowiskowy Dom Samopomocy typu B/C przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach nie posiada barier 
architektonicznych, a jego działania bazują 
na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku z uwzględnieniem późniejszych zmian do 
niniejszego rozporządzenia. 
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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

2071

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W placówce znajduje się wiele sprzętów i urządzeń dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Niniejsze sprzęty i urządzenia są niezbędne w realizacji różnorodnych działań o charakterze terapeutycznym i opiekuńczym. Jak 
co roku kładliśmy ogromny nacisk na indywidualne potrzeby oraz zasoby każdego z uczestników, a realizowane działania były 
maksymalnie dostosowane do tych potrzeb i możliwości. Bardzo istotne jest, aby każdy Uczestnik czuł się w placówce 
bezpiecznie oraz rozwijał bądź podtrzymywał posiadane umiejętności. W 2019 roku – w ŚDS została stworzona Sala 
Doświadczania Świata – innowacyjne miejsce przeznaczone do wdrażania wielu nowatorskich form terapii z wykorzystaniem 
specjalistycznych urządzeń i metod. Miejsce to ma oddziaływać na zmysły uczestnika, a zarazem dążyć do poprawy jego stanu 
zdrowia.
2. Współpraca z rodzinami i opiekunami podopiecznych Środowiskowy Dom Samopomocy stawia współpracę z rodzinami i 
opiekunami naszych uczestników jako jeden z celów nadrzędnych funkcjonowania placówki. Personel ŚDS jest w ciągłej 
współpracy z rodzinami oraz opiekunami uczestników, co ma miejsce zarówno
w wymiarze indywidualnym oraz grupowym. W 2019 roku zorganizowano spotkania integrujące z Uczestnikami oraz ich 
bliskimi, między innymi w Kaczynie oraz 
w ramach spotkania świątecznego. Jesteśmy w stałym kontakcie z opiekunami i rodzinami naszych uczestników. W momencie 
wystąpienia jakichkolwiek trudności podopieczni mogą liczyć na poradnictwo medyczne i socjalne, wsparcie psychologa. Jest to 
bardzo ważne dla osób, których bliscy borykają się z trudnościami, generowanymi przez chorobę lub niepełnosprawność. 
3. Projekty realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy 
Projekt „Od zależności ku samodzielności”. W ramach niniejszego projektu podjęte zostały działania dla 22 osób zmagających się 
z zaburzeniami psychicznymi.  Projekt przewidywał wiele aktywności dla jego uczestników, które były przede wszystkim 
ukierunkowane na podnoszenie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, niwelowanie poczucia stresu i lęku, a także 
integrację ze społecznością lokalną. Działania obejmowały, cykliczne wyjścia o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym, 
zmierzające do oswajania się z nowymi doświadczeniami, a także przełamywania uczucia strachu w nowych sytuacjach. Projekt 
stanowił doskonałą inicjatywę dla osób, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwił im przełamywanie barier na 
rzecz podejmowania własnych, samodzielnych działań, zmierzających do osiągania dobrostanu psychofizycznego.

3.Klub Integracji Społecznej prowadzący zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego profilu Usług Reintegracyjnych działającego w 
ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji. Dwunastu uczestników projektu osiągnęło status Absolwenta KIS. Wykonano 12 
diagnoz wstępnych dla uczestników KIS. Przeprowadzono 24 godziny warsztatów społecznych prowadzonych przez Pedagoga. 
Przeprowadzono 15 godzin zajęć grupowych z doradcą zawodowym. Wykonano 12 badań indywidualnych predyspozycji 
zawodowych przez doradcę zawodowego.Przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 12 uczestników 
Klubu. Szkolenia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną z zakresu umiejętności gastronomicznych. Szkolenia prowadził 
wykwalifikowany instruktor z wieloletnim doświadczeniem.  Przeprowadzono 4 godziny warsztatów prawnych oraz 4 godzin 
indywidualnych konsultacji prawnika z uczestnikami KIS uwzględniających potrzeby uczestników KIS.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży 
podjęło się prowadzenia Klubów Młodzieżowych 
" Młoda Strefa" i " Wolna Strefa". Wypełniając 
lukę w ofercie dla młodzieży potencjalnie  
zagrożonej stworzone zostały kluby jako 
placówki wsparcia dziennego i pozytywnego 
spędzania wolnego czasu. Wczesna identyfikacja 
i interwencja ma na celu przeciwdziałanie 
patologiom 
i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. 
Podopieczni klubów uczestniczą w rożnego 
rodzaju  sekcjach takich jak: sekcja sportowa, 
plastyczna,komputerowa,kulinarna,artystyczna, 
fotograficzna. Poprzez działania edukacyjno-
wychowawcze staramy się rozwijać zdolności 
młodzieży i dzieci, wskazujemy wzorce 
pozytywnego spędzania wolnego czasu, a przede 
wszystkim  wspomagamy lokalna społeczność w 
jej integracji.

88.99.Z 9 329,41 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W 2019r Stowarzyszenie realizował projekt pn" 
Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu B/C dla 60 uczestników 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych na terenie miasta Kielce i 
terenach gmin ościennych". Głównym celem 
realizowanych działań w ramach tego projektu 
jest stworzenie nowych możliwości i poprawa 
jakości życia uczestników w ich własnym 
otoczeniu.
W placówce było prowadzone wiele działań  
związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych 
uczestników, co następowało poprzez 
podtrzymywanie, a zarazem rozwijanie 
umiejętności niezwykle  ważnych
 w życiu codziennym przy jednoczesnym 
zaangażowaniu ze strony najbliższych.

88.10.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie realizując zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych ma na celu aktywizację 
zawodową, społeczną, psychiczną jak również i 
fizyczną osób niepełnosprawnych. Poprzez 
realizację zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych osiągnięto następujące 
rezultaty:
-poprawa kontaktu uczestników z otoczeniem
- nowe zainteresowania i umiejętności
- poprawa kondycji psychicznej oraz 
intelektualnej
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 
kreowania wizerunku, zatarto granice wizualne 
pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a resztą 
społeczeństwa.

88.10.Z 0,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO 11



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

4.1. 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. 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 
2019 r. udzielane były nieodpłatnie medyczne świadczenia gwarantowane z zakresu 
psychiatrii i uzależnień w następujących  placówkach leczniczych:
I.1. Zespół Poradni w Kielcach ul. Karczówkowska 36,
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych ,
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
• Poradnie Leczenia Uzależnień, 
• Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.
Kadra Poradni to łącznie 6 lekarzy, 15 psychoterapeutów.
I.2  Placówki stacjonarne leczenia uzależnień:
- Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach: 
- Hostel dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach
- 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. W roku 2019 funkcjonowała kuchnia 
cateringowa w Kielcach pod nazwą „Catering Świętokrzyski” oraz w Busku-Zdroju bar pod 
nazwą „Awokado”. Placówki te powstały 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”. W barze „Awokado” w roku 2019 prowadzony był 
warsztat gastronomiczny Centrum Integracji Społecznej w Busku-Zdroju w ramach reintegracji 
zawodowej. Ponad to 2 osoby zatrudnione zostały w ramach współpracy z Powiatowym 
Urzędem pracy w Busku-Zdroju oraz 2 osoby w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem w 
Kielcach. 
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. Kluczowymi klientami dla 
gastronomi są: 
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – obsługa cateringowa 
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju –posiłki dla bezdomnych i 
podopiecznych Ośrodka oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju
- Szkoły z terenu miasta Kielce i gminy Busko-Zdrój
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12 396,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 496 450,02 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 016 327,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 760 962,93 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 4 247 063,65 zł

d) przychody finansowe 102,51 zł

e) pozostałe przychody 8 198,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 298 349,65 zł

2.4. Z innych źródeł 209 131,75 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 12 396,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

730 102,88 zł

298 632,15 zł

2 898 223,03 zł

569 491,96 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

51 286,00 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)

4 247 063,65 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 -523 063,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 9 128 453,98 zł 12 396,40 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

5 284 026,01 zł 12 396,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 320 895,57 zł

33 196,82 zł

476 306,17 zł

14 029,41 zł 0,00 zł

1 Ochrona i promocja zdrowia.
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie 
szans tych rodzin i osób.
Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty , wychowania.

12 396,40 zł

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

2 000,00 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych 
przez podatników       z wskazaniem " Leczenie Doroty". Kwota zgodnie z umową przekazywana jest 
na konto Beneficjenta na zasadzie refundacji poniesionych kosztów związanych z leczeniem.

1 066,99 zł

3 Pomoc społeczna oraz działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania poprzez organizację 
rożnych zajęć dla dzieci i młodzieży - zapewnienie właściwej opieki przez kadrę wykwalifikowanych 
wychowawców.

9 329,41 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 926 168,08 zł

0,00 zł
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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)

142 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)

131,00 etatów

59 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

12 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 720 016,02 zł

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

3 364 993,21 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 

2 355 022,81 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)  

476 668,00 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)

9 osób

w 
tym:

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

9 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

4 921 139,56 zł

4 810 597,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

49 168,89 zł

- inne świadczenia 61 373,14 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 798 876,46 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 364 993,21 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)

Wynagrodzenie za rok 2019 wykazane w pkt 1-11 zostały 
powiększone o składki ZUS pracodawcy. Są to 
wynagrodzenia zarachowane w koszty roku 2019. Pozycja 
11 - dotyczy wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy.

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 Realizowanie programów 
wspomagających proces 
terapeutyczny i 
rehabilitacyjny osób 
uzależnionych od 
narkotyków oraz członków 
ich rodzin

Poprawa stanu zdrowia i jakości 
życia osób uzależnionych 
zażywających oraz ich rodzin, 
rozwój zainteresowań, które 
koncentrują się na sferach 
innych niż tych związanych z 
uzależnieniem, budowanie lub 
pogłębianie więzi rodzinnych i 
przyjacielskich, stanowiących 
silną podporę 
w walce z nawrotami, 
wzmocnienie poczucia 
odpowiedzialności i własnej 
wartości neofitów 
i ich rodzin,wzrost akceptacji 
choroby uzależnienia poprzez 
dawanie świadectwa o sobie, 
swoim uzależnieniu i swoim 
trzeźwieniu

Gmina Kielce 7 000,00 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

9 935,26 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Prowadzenie hostelu oraz 
zajęć terapeutycznych dla 
osób uzależnionych od 
narkotyków po ukończonej 
terapii ( dla min. 6 osób)

Utrzymanie abstynencji 
od środków psychoaktywnych, 
nabycie umiejętności 
rozpoznawania sytuacji 
ryzykownych związanych z 
doświadczaniem 
i używaniem środków 
psychoaktywnych, 
podejmowanie i modyfikacja ról 
społecznych, zdobycie wiedzy 
na temat nawrotów uzależnień 
oraz sposobów ich 
zapobiegania.

Gmina Kielce 10 000,00 zł

3 Realizowanie programów i 
warsztatów profilaktycznych 
w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom  na terenie 
Miasta Kielce w klubach 
sportowych, organizacjach 
młodzieżowych i ośrodkach 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży( dla min 20 
dzieci i młodzieży)

Przeprowadzenie warsztatów 
profilaktycznych, podczas 
których młodzi ludzie zdobyli 
wiedzę na temat przyczyn 
sięgania po środki 
uzależniające, psychoaktywne i 
negatywnych skutków 
uzależnień, opracowane zostały 
tematy o agresji, 
cyberprzemocy, HIV/AIDS.

Gmina Kielce 6 220,00 zł

4 Wszyscy razem w Wolnej i 
Młodej Strefie

Celem głównym realizacji 
zadania względem  
beneficjentów klubów Wolna i 
Młoda Strefa  jest zapewnienie 
dzieciom i młodzieży opieki i 
wychowania, pomocy  w nauce, 
zagospodarowanie ich czasu 
wolnego od zajęć lekcyjnych 
poprzez zabawy, zajęcia 
sportowe i rozwój 
zainteresowań  i pasji młodych 
ludzi.Ponadto zapewnimy 
podopiecznym działania 
terapeutyczne, opiekę 
psychologiczną, pedagogiczną, 
zajęcia z doradcą zawodowym

Gmina Kielce 920 400,00 zł

5 Kluby rodzinne Wolna Strefa 
na terenie Miasta Kielce

Główne cele:
- prowadzenie działań o 
charakterze samopomocowym
- pobudzenie 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 festynów, pikników, 
wycieczek.

Gmina Kielce 160 000,00 zł
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6 „Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla 10 osób 
upośledzonych umysłowo 
(typ B) oraz dla 50 osób 
wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych (typ 
C) na terenie Miasta Kielce”

Główne cele:
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 1 426 052,03 zł

7 Organizacja przedsięwzięć 
edukacyjnych, 
krajoznawczych, 
historycznych o charakterze 
patriotycznym i innych 
związanych z 
upowszechnieniem historii 
miasta i regionu.

Cele zadania:
- rozwijanie i pogłębianie 
zainteresowań,
- rozbudzanie wyobraźni i 
ciekawości poznawczej u osób 
w wieku 11-19 lat
- poszerzenie wiedzy na temat 
życia społeczności Kielc i okolic 
na przełomie XX wieku.

Gmina Kielce 3 000,00 zł

8 Organizowanie festiwali, 
konkursów, plenerów, 
warsztatów, spotkań, druk 
wydawnictw w zakresie 
sztuk plastycznych, 
malarstwa, grafiki, rzeźby, 
fotografii i multimediów.

Wsparcie procesu wychowania 
podopiecznych Klubów Wolna 
Strefa zamieszkujących na 
terenie Miasta Kielce poprzez 
udział w warsztatach sztuki 
plastycznej (decoupage, string 
art, zdobienie ceramiki).

Gmina Kielce 4 000,00 zł

9 Organizowanie festiwali, 
konkursów, przeglądów, 
warsztatów, spotkań, 
przedstawień, druk 
wydawnictw w zakresie 
tańca

Główne cele:
-rozwijanie zainteresowań i 
pasji młodych ludzi poprzez 
organizację zajęć tanecznych;
-nauczenie dzieci i młodzieży 
podstaw tańców 
standardowych oraz 
latynoamerykańskich
-stworzenie ciekawej oferty 
zajęć pozalekcyjnych;
-wspieranie młodych ludzi w 
procesie zwalczania 
wewnętrznych barier, dążeniu 
do wyznaczonego celu oraz 
kształtowanie poczucia 
osobistego sukcesu poprzez 
organizację zajęć tanecznych.

Gmina Kielce 5 000,00 zł

10 Usługi asystenta osoby 
niepełnosprawnej
w procesie rehabilitacji 
społeczno-zawodowej

Rehabilitacja społeczno-
zawodowa 41 osób 
z niepełnosprawnością przez 
angażowanie asystentów osób z 
niepełnosprawnością 
w realizację bloków społecznych 
i zawodowych

Miasto Kielce 20 000,00 zł
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11 Organizacja wolnego czasu i 
aktywizacja społeczna dzieci 
i młodzieży z Gminy Pińczów 
poprzez zajęcia i warsztaty 
propagujące zdrowy styl 
życia bez alkoholu, 
narkotyków innych używek-
prowadzenie warsztatów, 
spotkań oraz zajęć 
profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży.

Zorganizowanie czasu wolnego 
oraz zaktywizowanie społecznie 
dzieci  i młodzież z Gminy 
Pińczów poprzez zajęcia i 
warsztaty propagujące zdrowy 
styl życia bez alkoholu, 
narkotyków  i innych używek, a 
także wsparcie rodziny w 
procesie wychowania i opieki  
nad dziećmi i młodzieżą 
uczęszczającą do Klubu Wolna 
Strefa w Podłężu.

Gmina Pińczów 24 000,00 zł

12 Wolna Strefa w 
Kostomłotach naszym 
drugim domem. Edycja 
2019.

Główny cel  realizacji zadania to 
zorganizowanie czasu wolnego 
dla 30 osób - dzieci i młodzieży 
z terenu gminy                  
Miedziana Góra tak, by 
zapobiec niewłaściwemu jego  
spożytkowaniu przez młodych 
ludzi. Zakładanym celem jest 
rozwijanie zainteresowań  i pasji 
wśród młodych ludzi, a także 
przeciwdziałanie ich złym 
nawykom. Chcemy zaszczepić w 
młodym pokoleniu  wzory 
pozytywnych zachowań,  
pobudzić w nich aktywność 
poznawczą.

Gmina Miedziana Góra 25 000,00 zł

13 Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z elementami 
socjoterapeutycznymi              
           w Grzymałkowie

Cel: zagospodarowanie czasu 
wolny jako przeciwwagę dla 
"siedzącego trybu życia" 
poprzez utworzenie różnego 
rodzaju sekcji zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Mniów.

Gmina Mniów 15 000,00 zł

14 Razem w Wolnej Strefie Cele zadania:
- zagospodarowanie czasu 
wolnego  beneficjentów 
poprzez utworzenie różnego 
rodzaju sekcji zainteresowań 
odpowiadających 
predyspozycjom beneficjentów 
,
-  integracja klubowiczów 
poprzez udział w różnorodnych 
zajęciach grupowych,
- zapobieganie zjawisku 
narkomanii, alkoholizmu oraz 
wszelkiego typu uzależnieniom, 
poprzez realizację adekwatnych 
warsztatów profilaktycznych.

Gmina Chmielnik 50 000,00 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)

15 Realizacja warsztatów 
profilaktycznych 
w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom 
w Klubach Wolna Strefa 
znajdujących się na terenie 
Gminy Chmielnik

Realizacja warsztatów  
profilaktycznych służących 
przeciwdziałaniu zjawiskom 
uzależnień wśród 60 młodych 
ludzi w wieku 7-19 lat z terenu 
Gminy Chmielnik. Warsztaty 
miały na celu uświadomienie 
młodym ludziom czym są 
uzależnienia, jak wpływają na 
życie oraz zdrowie, a także jak 
reagować w przypadku 
zaobserwowania uzależnienia w 
swoim otoczeniu.

Gmina Chmielnik 30 000,00 zł

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

1 Wsparcie dla rodzin osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

Zmiana postawy osób z 
najbliższej rodziny względem 
osoby uzależnionej leczącej się, 
wzrost poziomu wiedzy na 
temat zagrożeń związanych z 
używaniem narkotyków i 
nowych substancji 
psychoaktywnych, czy 
informacje dotyczące sposobów 
i metod radzenia sobie
 z emocjami, a także nabycia 
umiejętności konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów.

Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomani

32 440,00 zł

2 Zanim Będzie za Późno Zorganizowanie cyklu 
programów profilaktycznych 
koncentrujących się na 
ograniczeniu czynnika ryzyka 
używania środków 
psychoaktywnych, 
podejmowania zachowań 
ryzykownych poprzez działania 
socjoterapeutyczne, 
psychospołeczne i warsztaty 
alternatywnych stylów życia.

Krajowe Biuro Do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii

34 414,00 zł

3 Przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej 
w Klubach Wolna Strefa

Poszerzenie wiedzy u dzieci i 
młodzieży na temat przyczyn i 
skutków przemocy rówieśniczej 
oraz agresji, wykształtowanie 
postaw eliminujących 
niepożądane zachowania 
agresywne.

Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego

22 451,00 zł

4 Aktywna integracja 
społeczno-zawodowa szansą 
na sukces uczestników CIS w 
Kostkach Dużych

Wzmocnienie  szans na 
zatrudnienie 38 osób (16K, 22M 
w tym 4 ON) zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z gminy Busko-
Zdrój, w ramach istniejącego 
Centrum Integracji Społecznej.

Minister Finansów 488 755,06 zł
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5 Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomnym”. MODUŁ II:
AKTYWIZACJA. Cel: 
Prowadzenie działań 
aktywizujących 
skierowanych do osób 
bezdomnych.”

Objecie osób, rodzin i ich 
członków zintegrowanymi 
lokalnymi działaniami 
pozwalającymi skorzystać z 
różnorodnego pakietu usług 
aktywizacyjnych dla uzyskania 
wzmocnienia ich 
indywidualnych kompetencji i 
umiejętności społecznych, 
zawodowych i edukacyjnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

114 140,00 zł

6 Młodzi Śladem Żołnierzy 
Niezłomnych

Głównym celem projektu było  
przybliżenie młodym ludziom w 
wieku 11 – 19 lat wiedzy o 
Żołnierzach Niezłomnych, 
propagowanie postaw 
patriotycznych oraz zwiększenie 
wiedzy o najnowszej historii 
Polski.

Ministerstwo Obrony Narodowej 138 541,00 zł

7 Wigilia międzypokoleniowa 
2019

Głównym celem zadania było 
zorganizowanie dwóch spotkań 
wigilijnych w klubach Wolna 
Strefa oraz podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowych, pielęgnowanie 
polskości, rozwój świadomości 
narodowej i obywatelskiej 
poprzez spotkania młodzieży z 
Kombatantami.

Ministerstwo Obrony Narodowej 17 100,00 zł

8 Bezpiecznie i zdrowo-na 
świeżym powietrzu całą 
rodziną

Celem przedsięwzięcia była 
budowa placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej dla dorosłych przy 
Klubie Dziecięco- 
Młodzieżowym Wolna Strefa w 
Podłężu w gminie Pińczów.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na 
Życie Spółka Akacyjna

74 988,00 zł

9 Pomoc psychologiczno – 
terapeutyczna dla osób z 
problemem alkoholowym 
przebywających w Domach 
Pomocy Społecznej i innych 
placówkach wsparcia

Radzenie sobie w  sytuacjach 
trudnych, umiejętność 
komunikowania się, 
rozpoznawanie sytuacji 
nawrotu i radzenie sobie z nim, 
pomoc innym, wspieranie 
innych, pogłębianie 
samoświadomości.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

15 000,00 zł

10 Aktywizacja społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
bezdomnych – Stop 
wykluczeniu

Przygotowanie osób 
odbywających karę 
pozbawienia wolności do 
prawidłowego funkcjonowania 
w środowisku społecznym, przy 
jednoczesnym nabyciu 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych z 
rozwiązywaniem problemów 
życiowych w tym nabycia 
umiejętności aktywnego 
poszukiwania pracy i 
samodzielnego rozwiązywania 
problemów życiowych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

15 000,00 zł
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11 Organizowanie i realizacja 
działań na rzecz zwiększania 
dostępności pomocy 
terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 
przebywających w zakładach 
karnych 
i aresztach śledczych.

Wzrost umiejętności 
społecznych, niezbędnych do 
życia w społeczeństwie,  
zwiększenie wiedzy i 
świadomości na temat 
mechanizmów uzależnienia 
oraz nawrotów, nabycie 
umiejętności rozpoznawania i 
radzenia sobie 
z czynnikami wyzwalającymi 
chęć spożycia alkoholu, 
zwiększenie poziomu wglądu 
we własne życie oraz nauka 
modyfikacji dotychczasowego 
stylu funkcjonowania.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

29 300,00 zł

12 Pokolenie HIV Minus Dostarczenie beneficjentom 
rzetelnej wiedzy teoretycznej i 
nauczenie ich, w jaki sposób 
powinni postępować, aby 
chronić swoje zdrowie i życie, 
kształtowanie 
odpowiedzialnych postaw i 
zachowań.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

15 000,00 zł

13 Realizacja programów 
profilaktyki selektywnej - 
Zanim będzie za późno – 
edycja 2019”

Ograniczenie czynników ryzyka 
używania środków 
psychoaktywnych związanych ze 
środowiskiem rówieśniczym 
oraz ograniczenie 
podejmowania zachowań 
ryzykownych poprzez działania 
socjoterapeutyczne, 
psychospołeczne i warsztaty 
alternatywnych stylów życia jak 
również uświadomienie 
młodym ludziom zagrożeń 
płynących z uzależnień i 
wypracowanie w nich 
umiejętności znajdywania 
takich zajęć w wolnym czasie, 
które rozwiną ich 
zainteresowania i odciągną  ich 
uwagę od wszelkiego rodzaju 
używek.

Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomani

120 000,00 zł

14 Od zależności ku 
samodzielności - edycja 
2019r.

Główne cele - podniesienie 
jakości życia osób z  
zaburzeniami psychicznymi, 
niwelowanie poczucia leku i 
stresu, a także integracja ze 
społecznością lokalną.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

81 686,00 zł

15 Utworzenie Klubu Integracji 
Społecznej prowadzącego 
zajęcia zgodnie z Wzorcem 
Nowego Profilu Usług 
Reintegracyjnych 
działającego w ramach  
Modelu Krajowej Sieci 
Reintegracji

Głównym celem projektu było 
objęcie 12 osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy cyklem 
działań edukacyjno-
szkoleniowych, w których 
uczestnictwo zakończy się 
otrzymaniem statusu 
Absolwenta Klubu Integracji 
Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

60 024,00 zł
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16 Aktywna Młodzież - działania 
na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym - edycja 2019

Celem głównym projektu jest 
włączenie i wzmacnianie w 
życiu społecznym i zawodowym 
60 osób w wieku  15-24 lat - 
wykluczonych społecznie oraz 
rozwój systemu integracji 
poprzez realizację działań w 
projekcie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

35 760,00 zł

17 Stop wykluczeniu - 
przyszłość w moich rękach

Przeciwdziałanie bezdomności, 
wykluczeniu społecznemu i 
marginalizacji poprzez 
stworzenie systemu 
umożliwiającego prowadzenie 
normalnego życia, 
doprowadzenie do jak 
najpełniejszej integracji za 
środowiskiem społecznym. 
Udzielenie wsparcia i pomocy 
min 70 osobom zagrożonym 
bezdomnością, marginalizacji, 
wykluczeniu społecznemu 
poprzez stałe i cykliczne 
spotkania ukierunkowane na 
nabycie umiejętności do 
pokonywania trudności oraz 
samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie .

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

10 000,00 zł

18 Wolne Strefy w walce z 
wykluczeniem społecznym

Celem głównym niniejszego 
projektu jest wsparcie osób 
wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
poprzez:
- aktywizację społeczną 
beneficjentów
- wyrównywanie szans  na 
płaszczyźnie społecznej oraz 
edukacyjnej
- wsparcie specjalistyczne dla 
rodziców i osób z otoczenia 
dzieci i młodzieży wykluczonej 
społecznie lub zagrożonej takim 
wykluczeniem 
- ułatwienie dostępu 
beneficjentów do specjalistów z 
wybranych dziedzin.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

30 000,00 zł
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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) 

19 Aktywna integracja szansą 
na sukces osób Bezdomnych 
i Zagrożonych Bezdomnością 
w Gminie Busko-Zdrój.

Celem głównym proj. jest 
wzmocnienie szans na 
zatrudnienie 30 os. zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z terenu gminy 
Busko- Zdrój poprzez udział w 
kompleksowej aktywizacji 
społecznej i zawodowej. 
Zmniejszenie ryzyka zjawiska 
wykluczenia społecznego 
niwelowane jest poprzez udział 
UP w proponowanych 
zadaniach projektowych tj: 
grupie wsparcia dla osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością., warsztaty 
edukacyjne z pracownikiem 
socjalnym, doradztwo 
zawodowe, warsztaty 
praktyczne.

Gmina Busko Zdrój/ Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku 
Zdroju

86 186,58 zł

20 Realizacja działań 
profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania 
uzależnieniom w Klubie 
Wolna Strefa w Zagnańsku

Realizacja działań 
profilaktycznych służących 
przeciwdziałaniu zjawiskom 
uzależnień wśród młodych ludzi 
w wieku 7-19 lat z terenu Gminy 
Zagnańsk.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

7 000,00 zł

21 Piękni 50-letni Zorganizowanie osobom w 
wieku 50+ szereg działań, które 
przyczynią się do znacznej 
poprawy ich kondycji fizycznej 
oraz stworzenie możliwość  
skorzystania z zajęć z 
fizjoterapeutą oraz dietetykiem.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

48 800,00 zł

22 Poprawa dostępności usług 
zdrowotnych szansą na 
niezależność mieszkańców 
województwa 
świętokrzyskiego

Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości usług 
zdrowotnych mieszkańców woj. 
świętokrzyskiego (głównie 
mieszkańców m. Kielce) 
poprzez:
- objęcie opieką w hostelu 70 
osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym z 
powodu alkoholizmu. 
Utworzenie hostelu dla 14 osób 
uzależnionych od alkoholu 
przyczyni się do 
zdeinstytucjonalizowania form 
opieki medycznej 
zapobiegającej umieszczaniu 
osób niesamodzielnych-
zależnych z powodu 
uzależnienia od alkoholu w 
szczególności na oddziałach 
szpitalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, Minister Finansów

134 931,18 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Dożywianie dzieci i podopiecznych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Busku-Zdroju

189 053,50 zł

2 Usługa cateringowa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 
Kielcach

237 433,50 zł

3 Usługa cateringowa Województwo Świętokrzyskie 24 828,35 zł

4 Usługa cateringowa Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

7 126,49 zł

5 Usługa cateringowa Świętokrzyskie Centrum Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej

9 124,00 zł

6 Usługa cateringowa Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL

23 040,00 zł

7 Usługa cateringowa Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska
w Kielcach

7 176,00 zł

8 Usługa cateringowa Lokalna Grupa Działania " Perły 
Czarnej Nidy"

1 625,00 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 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 12

2 Izba Administracji Skarbowej 1
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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 2020-10-08
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