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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina NOWOGRÓD 
BOBRZAŃSKI

Powiat ZIELONOGÓRSKI

Ulica KRZYWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KRZYWA Kod pocztowy 66-010 Poczta NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Nr telefonu 683242871

Nr faksu 683242871 E-mail fundacja.wp.arka@op.pl Strona www www.fundacjawparka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-04-07

2008-04-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02072315400000 6. Numer KRS 0000303072

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

Agata Klemt Prezes Zarządu TAK

Teresa Maria Hoffmann Wiceprezes Zarządu TAK

Zbigniew Marceli 
Aleksandrzak

Członek Zarządu 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

Marek Opatowski Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Józef Nowakowski Członek Rady Fundacji TAK

Marta Irena Kamińska Członek Rady Fundacji TAK

Genowefa Irena Laukajtis 
Acheli

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY "ARKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności pożytku 
publicznego  w sferze zadań publicznych w zakresie: 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu 
żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia 
zbiorowego dla osób potrzebujących.
Celami działania Fundacji są: 
Aktywny udziału w akcjach i programach, społeczno- gospodarczych 
nakierowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk bezrobocia, 
bezdomności i biedy poprzez; 
Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ,zapewnienia schronienia, tworzenie bazy domów; dziecka, 
samotnych matek, młodzieżowych schronisk, schronisk samopomocowych 
wsparcia , schronisk z usługami opiekuńczymi, domy pomocy i dziennego 
pobytu dla seniorów, niepełnosprawnych, domów socjalnych, noclegowni i 
jadłodajni dla potrzebujących ubogich, bezdomnych bezrobotnych, osób 
niepełnosprawnych i inwalidów, młodzieży i dzieci, uzależnionych, 
opuszczających zakłady wychowawcze, opiekuńcze, karne. 
Zapewnienie młodzieży i dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym pochodzących z tzw. trudnych środowisk, wyrównywanie 
szans życiowych i tworzenie możliwości "lepszego" startu w dorosłe życie, 
kształtowanie postaw młodych ludzi i zasad ich funkcjonowania w 
społeczeństwie, uzupełnienie systemu wsparcia dla rodzin zachowań 
ryzykownych i patologii społecznych, zapewnienie dzieciom i młodzieży 
niewydolnych wychowawczo wsparcia i pomocy o charakterze 
pedagogicznym, psychologicznym, interwencyjnym i socjoterapeutycznym. 
 
Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form 
edukacji zdrowotnej, kulturalnej, rozwój zainteresowań i hobby, rozwijanie 
przedsiębiorczości społecznej związanej z realizacją programów 
reintegracji społecznej i zawodowej, ocena możliwości osoby i 
zakwalifikowanie jej do odpowiedniej ścieżki rozwojowej.  
Reintegracja społeczno - zawodową osób dorosłych podlegających 
wykluczeniu społecznemu, pomoc w tworzeniu wspólnot socjalno – 
bytowych i edukacyjnych, grup AA, wspieranie i organizowanie 
regionalnych i ponad regionalnych inicjatyw społeczno- gospodarczych, 
tworzenie warunków godnego życia. 
Zwiększanie roli osób starszych w życiu społeczności lokalnych, inicjowanie 
międzypokoleniową transmisję wzorów i wartości w tworzeniu tzw; 
mostów pokoleniowych. 
Prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, lokalnej społeczności 
wiejskiej, rozwoju sektora rolno- spożywczego i gospodarczego, 
inicjowanie i wspierania wszelkich inicjatyw zmierzających do 
powstawania spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych na wsi i 
w mieście, poprzez; 
Pozyskiwanie środków UE i udział w programach narodowych i 
regionalnych 
Organizowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich na rzecz rozwoju 
wszelkich form rozwoju agroturystyki, mini zoo, mikro i małych 
przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji 
pozarządowych i społecznych. 
Wspieranie inicjatyw lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych w 
zakresie rozwoju myśli naukowo – technicznej, promocji obszarów 
wiejskich i mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie 
upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z 
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w 
gminie/gminach. 
I inne.
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów statutowych jest prowadzona w trzech schroniskach:
1. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty Arka w 
Bogatyni", Bogatynia, ul. Białogórska 2F. Ośrodek jest własnością Fundacji, 
w którym jest miejsce dla 70 osób w pokojach 2,4,6 osobowych, każdy z 
węzłem sanitarnym.
2. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty Arka w 
Chynowie", Zielona Góra, ul. Truskawkowa 16 w użyczeniu nieodpłatnym 
na 10 lat od miasta Zielona Góra dla 30 osób. Trwa rozbudowa tego 
schroniska w którym znajdzie się miejsce na profesjonalny ośrodek 
wsparcia podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty BaćArka w 
Krzywej" w Krzywej koło Nowogrodu Bobrzańskiego, ośrodek jest 
własnością fundacji. Jest w nim miejsce na 35 osób.

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

80

0

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne działania fundacji Wzajemnej Pomocy arka w ramach swoich celów statutowych i przyjętej misji jest "dawanie 
schronienie tym, co wybrali mylne drogi, często nie z własnej winy". W tym celu Arka stworzyła i prowadzi trzy schroniska dla 
osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, opuszczających zakłady karne.
1. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty Arka w Bogatyni", Bogatynia, ul. Białogórska 2F. Ośrodek jest 
własnością Fundacji, w którym jest miejsce dla 70 osób w pokojach 2,4,6 osobowych, każdy z węzłem sanitarnym. budynek 
wyremontowany przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej.
2. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty Arka w Chynowie", Zielona Góra, ul. Truskawkowa 16 w użyczeniu 
nieodpłatnym na 10 lat od miasta Zielona Góra dla 30 osób. Podopieczni objęci są terapią zajęciową w ramach której 
remontowali dach budynku, wnętrze, tworząc dla siebie miejsce godne dla życia. W schronisku w ramach terapii zajęciowej 
podopieczni wykonają prace związane z dalszą rozbudową schroniska do stworzenia miejsc z usługami opiekuńczymi.
3. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom wspólnoty BaćArka w Krzywej" w Krzywej koło Nowogrodu Bobrzańskiego, 
ośrodek jest własnością fundacji. Jest to zespół trzech budynków oraz grunty o powierzchni 6,8 ha. Podobnie jak w poprzednich 
schroniskach, sami mieszkańcy remontują budynki, stworzyli 35 miejsc noclegowych. Podopieczni zainicjowali hodowlę 
zwierząt, mini zoo: kozy, konie, kuce, lamy, alpaki, osiołki, wielbłądy, które wspierają mieszkańców poprzez zooterapię.
Wszyscy nasi podopieczni są objęci terapią zajęciową, w ramach której, wykonują w sposób zorganizowany pracę na rzecz 
schroniska poprzez "dawanie wędki i uczenie się łowienie ryb"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  3



3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1

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

Główne działania fundacji Wzajemnej Pomocy 
arka w ramach swoich celów statutowych i 
przyjętej misji jest "dawanie schronienie tym, co 
wybrali mylne drogi, często nie z własnej winy". 
W tym celu Arka stworzyła i prowadzi trzy 
schroniska dla osób bezdomnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, opuszczających 
zakłady karne.
1. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom 
wspólnoty Arka w Bogatyni", Bogatynia, ul. 
Białogórska 2F. Ośrodek jest własnością Fundacji, 
w którym jest miejsce dla 70 osób w pokojach 
2,4,6 osobowych, każdy z węzłem sanitarnym. 
budynek wyremontowany przez podopiecznych 
w ramach terapii zajęciowej.
2. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom 
wspólnoty Arka w Chynowie", Zielona Góra, ul. 
Truskawkowa 16 w użyczeniu nieodpłatnym na 
10 lat od miasta Zielona Góra dla 30 osób. 
Podopieczni objęci są terapią zajęciową w 
ramach której remontowali dach budynku, 
wnętrze, tworząc dla siebie miejsce godne dla 
życia. W schronisku w ramach terapii zajęciowej 
podopieczni wykonają prace związane z dalszą 
rozbudową schroniska do stworzenia miejsc z 
usługami opiekuńczymi.
3. Schronisko samopomocowe wsparcia "Dom 
wspólnoty BaćArka w Krzywej" w Krzywej koło 
Nowogrodu Bobrzańskiego, ośrodek jest 
własnością fundacji. Jest to zespół trzech 
budynków oraz grunty o powierzchni 6,8 ha. 
Podobnie jak w poprzednich schroniskach, sami 
mieszkańcy remontują budynki, stworzyli 35 
miejsc noclegowych.

87,90.Z 1 565,80 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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Główne działania fundacji Wzajemnej 
Pomocy arka w ramach swoich celów 
statutowych i przyjętej misji jest "dawanie 
schronienie tym, co wybrali mylne drogi, 
często nie z własnej winy". W tym celu Arka 
stworzyła i prowadzi trzy schroniska dla 
osób bezdomnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, opuszczających 
zakłady karne.
1. Schronisko samopomocowe wsparcia 
"Dom wspólnoty Arka w Bogatyni", 
Bogatynia, ul. Białogórska 2F. Ośrodek jest 
własnością Fundacji, w którym jest miejsce 
dla 70 osób w pokojach 2,4,6 osobowych, 
każdy z węzłem sanitarnym. budynek 
wyremontowany przez podopiecznych w 
ramach terapii zajęciowej.
2. Schronisko samopomocowe wsparcia 
"Dom wspólnoty Arka w Chynowie", Zielona 
Góra, ul. Truskawkowa 16 w użyczeniu 
nieodpłatnym na 10 lat od miasta Zielona 
Góra dla 30 osób. Podopieczni objęci są 
terapią zajęciową w ramach której 
remontowali dach budynku, wnętrze, 
tworząc dla siebie miejsce godne dla życia. 
W schronisku w ramach terapii zajęciowej 
podopieczni wykonają prace związane z 
dalszą rozbudową schroniska do stworzenia 
miejsc z usługami opiekuńczymi.
3. Schronisko samopomocowe wsparcia 
"Dom wspólnoty BaćArka w Krzywej" w 
Krzywej koło Nowogrodu Bobrzańskiego, 
ośrodek jest własnością fundacji. Jest to 
zespół trzech budynków oraz grunty o 
powierzchni 6,8 ha. Podobnie jak w 
poprzednich schroniskach, sami mieszkańcy 
remontują budynki, stworzyli 35 miejsc 
noclegowych.

87,90.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1 565,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 616 202,64 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 581 910,88 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 776 555,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 805 355,19 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 633 732,39 zł

2.4. Z innych źródeł 330 410,05 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 1 565,80 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

38 678,97 zł

570 098,17 zł

7 425,50 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

413 974,80 zł

219 757,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 012,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 601 233,40 zł 1 565,80 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

760 543,26 zł 1 565,80 zł

805 355,19 zł

0,00 zł

0,00 zł

29 916,65 zł

5 418,30 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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)

10 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)

4,83 etatów

9 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

0 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 438 918,82 zł

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

438 918,82 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3 137,00 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

396 610,32 zł

307 235,32 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

53 925,00 zł

- inne świadczenia 35 450,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 308,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 237 523,74 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 201 395,08 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie trzech 
Schronisk Samopomocowe 
Wsparcia "Domy Wspólnot" 
w Zielonej Górze, Krzywej 
oraz Bogatyni.

Schronienie dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Opieki Społeczne 570 098,17 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

23 000,00 zł

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

1 Poprawa warunków 
bytowych osób bezdomnych 
w dwóch schroniskach Arki 
na terenie województwa 
lubuskiego

Zakup pralek i suszarek na 
potrzeby schronisk

Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak

8 500,00 zł

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

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

2 Wspieranie działań mających 
na celu poprawę 
bezpieczeństwa publicznego 
i ratownictwa oraz 
przeciwdziałania patologiom 
społecznym

Warsztaty terapeutyczne, 
indywidualne konsultacje 
psychologiczne i terapeuty 
terapii uzależnień, warsztaty 
kulinarne oraz organizacja 
wyjazdów integracyjnych z 
udziałem żywych zwierząt.

Prezydent Miasta Zielona Góra 10 000,00 zł

3 Grant na realizację projektu 
na rzecz ograniczenia 
skutków wystąpienia 
choroby COVID-19 pn.EGIDA

Zaadaptowanie dwóch 
pomieszczeń na izolatki, zakup 
innego sprzętu przewidzianych 
do zapobiegania zakażenia 
COVID-19, dodatkowy zakup 
żywności, zakup pościeli i 
ręczników oraz zatrudnienie 
terapeutów dla wsparcia 
psychologicznego naszych 
podopiecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

52 440,00 zł

4 Terapia zajęciowa 
bezdomnych schroniska 
Chynów w celu poprawy 
warunków bytowych 
mieszkańców

Działania wspierające i 
aktywizujące osoby bezdomne. 
Prowadzenie różnych form 
terapii indywidualnej, grupowej 
i prowadzenia superwizji. 
Działania związane z 
zapobieganiem i ochroną przed 
COVID-19. Stworzenie 10 
izolatek w dwóch schroniskach 
w Krzywej i Bogatyni. Zakup 
testów COVID-19, ozonatorów, 
lodówek, żywności, odzieży i 
środków czystości.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

129 000,00 zł

5 Terapia zajęciowa 
bezdomnych schroniska 
Chynów w celu poprawy 
warunków bytowych 
mieszkańców

Wykonanie ręczne krokwi 
drewnianych w ramach terapii 
zajęciowej, zakup niezbędnych 
materiałów do wykonania 
więźby dachowej i wykonanie 
prac warsztatowych (terapia 
zajęciowa).

Prezydent Miasta Zielona Góra 7 000,00 zł
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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

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Stacja śanitarno-Epidemiologiczna 10

2 Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 1

3 Lubuski Urząd Wojewódzki 1

4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1
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