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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica WROCŁAWSKA Nr domu 37A Nr lokalu 320

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-011 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-633-25-73

Nr faksu 12-633-25-73 E-mail ib-polska-krakow@ib.de Strona www www.ib-polska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-01

2006-04-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12003145300000 6. Numer KRS 0000231494

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

Kerstin Ewert Przewodnicząca Zarządu TAK

Leila Becker Członek Zarządu TAK

Niels Spelbrink 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)

"INTERNATIONALER BUND POLSKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, 
samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, 
przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju 
społeczeństwa. Fundacja powinna pobudzać do działania na rzecz 
jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i 
współpracę międzynarodową.-------------
2. Do celów szczegółowych fundacji należy działalność naukowa, naukowo-
techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 
studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
aktywizacji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w tym m.in. osób długotrwale bezrobotnych i 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:---------------------------
1) prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację grup 
marginalizowanych społecznie, niepełnosprawnych oraz młodzieży, której 
celem jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i 
informacji;---------------------------------
2) działania na rzecz reintegracji i rehabilitacji społecznej i zawodowej grup 
marginalizowanych społecznie, szczególnie osób długotrwale 
bezrobotnych i 
niepełnosprawnych;-----------------------------------------------------------------------
-------
3) profilaktykę uzależnień dorosłych i młodzieży, aktywizację środowiska 
lokalnego na rzecz walki z uzależnieniami;------------------------------------
4) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej i obywatelskiej społeczeństwa;--------------------------------------
5) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego, a także działalność na rzecz integracji 
uchodźców;-----------------------
6) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;----
7) wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;--------------------------------------------------------------------------------
-------
8) edukację pozaformalną i zawodową dzieci, młodzieży i osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;----------------------------------------------------
9) działalność wydawniczą;--------------------------------------------------------
10) wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych;--------------------------------------------------------------------------
-------
11) promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności;-----------
12) promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social 
Responsibility, CSR) oraz zatrudnienia socjalnego wśród 
przedsiębiorców;--------------
13) budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Hans Geisler Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Silvia Schott członek Rady Fundacji TAK

Dorota Gierszewski członek Rady Fundacji TAK

Karola Becker członek Rady Fundacji TAK

Adam Długajczyk członek Rady Fundacji TAK

Zenon Gajdzica członek Rady Fundacji TAK

Christian Geisler członek Rady Fundacji TAK

Richard Schottdorf członek Rady Fundacji TAK

Friedrich Magorius członek Rady Fundacji TAK
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biznesem a sektorem 
pozarządowym;--------------------------------------------------------
14) promocję i organizację wolontariatu;-----------------------------------------
15) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
ekonomii 
społecznej;----------------------------------------------------------------------------
16) działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno-
politycznych, propagowanie postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej 
samodzielności i 
przedsiębiorczości;------------------------------------------------------------------------
-------
17) realizację programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju 
demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty, integracji społecznej i 
zawodowej, integracji europejskiej oraz wymiany informacji służącej 
zbliżeniu 
narodów;------------------------------------------------------------------------------------
-------
18) wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc 
społeczną, kulturę i 
przedsiębiorczość;-------------------------------------------------------
19) upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym 
turystyki i 
sportu;---------------------------------------------------------------------------------
20) wspieranie inicjatyw kulturalnych;---------------------------------------------
21) promocję ochrony środowiska i postaw proekologicznych;--------------
22) współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia ustawicznego, 
wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup 
marginalizowanych;-
23) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;--------------------------
24) działalność wytwórczą, handlową lub usługową prowadzoną w ramach 
reintegracji zawodowej między innymi w formie: drobnych robót 
budowlanych, produkcji odzieży, firan, plecaków, sprzątania, 
zagospodarowywania terenów 
zielonych;-------------------------------------------------------------------------------
25) organizowanie, inicjowanie i wspieranie programów badawczych, 
naukowych, naukowo-technicznych, oświatowych, kulturalnych (w tym 
kultury fizycznej i sportu), informacyjnych, na rzecz integracji społecznej, 
współpracy międzynarodowej, edukacji zawodowej, edukacji 
nieformalnej, promocji przedsiębiorczości, edukacji i aktywizacji seniorów, 
szkoleń dla specjalistów, w tym w ramach Centrum Integracji Społec

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 Fundacja Internationaler Bund Polska kontynuowała realizację swojej misji, którą jest kompleksowe udzielanie 
wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny poprzez tworzenie i przeprowadzanie różnorodnych projektów edukacyjnych 
w zakresie idei wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej, które aktywizują naszych beneficjentów do działania na 
rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć 
uczestniczenia w życiu społecznym. 
W 2019 r. prowadzone przez nas Centrum Integracji Społecznej w Tychach (CIS) obchodziło swoje 10-lecie. Mimo, iż bezrobocie 
osiągnęło w Polsce rekordowo niski poziom (5,2% w grudniu 2019), nie wyczerpała się nadal formuła integracji zawodowej oraz 
społecznej realizowanej w ww. Centrum. Z roku na rok powiększa się grono uczestników, którzy są osobami wykluczonymi 
(osoby opuszczające zakłady karne, osoby bezdomne, czy też niepełnosprawne oraz z problemami depresyjnymi), a nie jak w 
latach ubiegłych jedynie osobami długotrwale bezrobotnymi. Dlatego wszystkim prowadzonym przez nas działaniom mającym 
na celu nabycie, podniesienie lub odnowienie kwalifikacji zawodowych towarzyszy intensywna integracja społeczna. Tylko te 
dwa, prowadzone równolegle działania miały do tej pory szansę zakończyć się powodzeniem, czyli przejęciem 
odpowiedzialności za swoje życie i umiejętność samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych przez naszych uczestników.
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Nieprzerwalnie od roku 2007 realizowane są projekty zagranicznych mobilności zawodowych z udziałem uczniów uczących się w 
szkołach zawodowych: do 2014 roku były to projekty Leonardo da Vinci, a następnie mobilności zawodowe w ramach programu 
ERASMUS+ czy POWR. 
W roku 2019 kontynuowaliśmy mobilności w ramach projektu na lata 2017-19 i rozpoczęliśmy realizację kolejnego, który potrwa 
do połowy 2021 roku. Wymienione projekty dotyczą zagranicznych mobilności zawodowych uczniów i uczennic z 
niepełnosprawnością. 

W ramach mobilności zawodowych gościliśmy w Krakowie 12 praktykantów z Lipska Są to osoby kształcące się w zawodach 
nauczyciela przedszkolnego i opiekuna osób niepełnosprawnych. Praktykanci realizowali swoje praktyki w krakowskich 
przedszkolach, dziennych ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, szkole specjalnej i w centrum autyzmu. 

W roku 2019 z bogatej oferty ponownie mogli korzystać tyscy seniorzy. Fundacja tradycyjnie już prowadziła klub seniora. Oprócz 
udziału w naszej ofercie działań aktywizujących, uczestnicy sami przejmowali inicjatywę i organizowali sobie, przy naszym 
wsparciu, dodatkowe aktywności.

Ponadto w 2019 r. poszerzyliśmy swoją ofertę o nowe usługi społecznej tj. usługi opiekuńcze i asystenckie dla seniorów.
Jak w latach ubiegłych nadal realizujemy projekty wolontariackie w kilku organizacjach partnerskich jednocześnie tj. Fundacja 
zapewnia wolontariuszom zagranicznym możliwość wymiany doświadczeń oraz współpracę między organizacjami, tak by 
wolontariusze nabywali jeszcze szerszego wachlarzu doświadczeń. W 2019 r. w programie Europejski Korpus Solidarności wzięło 
udział 32 wolontariuszy i wolontariuszek z wielu krajów europejskich i Afryki Północnej.
Fundacja w 2019 r. zatrudniała w Krakowie i w Tychach 14 osób ( 8 osób na pełne etaty, 4 os. – ¾ etatu, 2 os. – ¼ etatu). 
Wspomagają nas osoby na umowach-zlecenia (umowy jednorazowe lub cykliczne, ok. 10 osób). 

Projekty zrealizowane w 2019 roku przez Internationaler Bund Polska:
 
1. Tytuł: Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży
Termin: 1.10.2018 – 30.8.2020
Grupa docelowa: uczniowie szkół specjalnych uczący się zawodu 
Projekt w ramach programu ERASMUS+ ma na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i dodatko¬wych 
umiejętności osobom niepełnosprawnym. Obok umiejętności zawodowych, uczestnicy nabyli kompetencje ,,miękkie" i 
społeczne oraz rozwinęli kompetencje językowe. W roku 2019 odbyły się 4 mobilności zawodowe: Frankfurt nad Odrą (x2), 
Jena, Schkeuditz.

2. Tytuł: Centrum Integracji Społecznej w Tychach
Termin: 1.01.2019-31.12.2019
Grupa docelowa: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo 
Kontynuacja zadania finansowanego ze środków Gminy Tychy, Powiato¬wego Urzędu Pracy w Tychach, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Zrealizowane zostały zaplanowane na 2019 rok  wskaźniki: wsparciem objętych zostało 37  osób, 
przeprowadzonych zostało 2673  godzin zajęć aktywizacji społecznej i zawodowej oraz 364,5  godzin konsultacji indywidualnych 
z psychologiem i doradcą zawodowym, 6 absolwentów CIS podjęło zatrudnienie. 

3. Tytuł: POPŻ
Termin: 1.01.2019-31.12.20
Grupa docelowa: najubożsi mieszkańcy Tychów 
Program polegał na wydawaniu bezpłatnej żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy. Wsparciem 
objętych w 2019 roku zostało 1317 osób wskazanych przez MOPS Tychy, w tym 663 kobiety i 654 mężczyzn z tego 430 osób 
będących poniżej 15 r.ż, 83 osoby powyżej 65 r.ż. i 804 pozostałe.  Ze wsparcia skorzystały 4 osoby bezdomne i 402 osoby 
niepełnosprawne. Osobom potrzebującym  przekazano łącznie 7403 paczki żywnościowe. Łączny tonaż przekazanych 
beneficjentom w okresie sprawozdawczym produktów żywnościowych wynosił 64 tony żywności. Wszystkie osoby korzystające 
ze wsparcia żywieniowego zostały poinformowane o możliwości skorzystania z udzielanego przez Fundację Internationaler 
Bund Polska wsparcia tj. poradnictwa dla osób w trudnej sytuacji życiowej (w tym prawnego), podjęciu zatrudnienia socjalnego 
w CIS, zajęciach edukacyjnych w Klubie Seniora.
Ponadto przeprowadzono 4 rodzaje zajęć warsztatowych (po 2 godziny każde), w których udział wzięły łącznie 132 osoby o 
tematyce:
- warsztaty kulinarne,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- warsztaty edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (m.in. nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego)
Projekt finansowany był ze środków Urzędu Miasta Tychy. Żywność przekazywana była na mocy porozumienia zawartego ze 
Śląskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-20. W grudniu podpisano 
umowy na realizację kolejnej edycji projektu na lata 2019-2020. Przeprowadzono działania przygotowawcze – zatrudnienie 
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kadry, podpisanie umowy na transport żywności, rekrutacja odbiorców pomocy, przejęcie magazynu, etc.

4. Tytuł: Punkt Informacyjny
Termin: 1.01.2019-31.12.2019
Grupa docelowa: osoby w trudnej sytuacji życiowej 
W ramach projektu udzielane były  m.in. informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowano zakładane na 2019 rok wskaźniki: 132 osób 
zostało  objętych wsparciem. Specjaliści zatrudnieni w projekcie (pracownik socjalny, psycholog, prawnik) udzielili 154 
konsultacje.

5. Tytuł: Prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegający wykluczeniu społecznemu – Klub Seniora
Termin: 1.12.2019 -31.12.2019
Grupa docelowa: osoby w wieku 60+ 
W ramach projektu prowadzony i animowany był Klub Seniora ,,Platyna”. Klub czynny był od poniedziałku do piątku w wymiarze 
minimum 8 godzin dziennie. Odbyło się 477  godzin zajęć, w których wzięło udział 103 osoby. W Klubie odbywały się 
następujące typy zajęć:
A. Spotkania grup pasjonatów:
- grupa artystyczno – kabaretowa, 
- grupa muzyczna, 
- grupa redakcyjna wydająca magazyn ,,Na przekór”, 
- grupa malarska, 
- grupa taneczna
- grupa wolontariacka – Klub Aktywnych
B. Spotkania i warsztaty tematyczne
W  Klubie odbywały się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy:  
- joga śmiechu i gimnastyka oczu 
- treningi pamięci i trening kreatywny
- warsztaty muzyczne
- spotkania animacyjne
- zajęcia rękodzielnicze 
C. Spotkania integracyjne, wydarzenia i imprezy okolicznościowe
Projekt finansowany przez Urząd Miasta Tychy.

6. Tytuł: Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla Seniorów (RPO1)
Termin: 1.07.2019-31.05.2022 
Grupa docelowa: niesamodzielne osoby w wieku 60+ 
W projekcie przewidziano:
-  usługi asystenckie dla 30 osób niepełnosprawnych (12240 h) 
- wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem teleopieki (21760 h) dla 20 osób
- dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w klubie seniora (30 osób)
- wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa
- centrum wolontariatu
Projekt realizowany jest na terenie miasta Tychy, Bierunia, Lędzin, Chełmu Śląskiego, Bojszów, Imielina, Kobióra.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kampanię promującą projekt oraz rekrutowano uczestników projektu. 
Przeprowadzono 1337 godzin usług opiekuńczych, 847 godzin usług asystenckich oraz rozpoczęto zajęcia w Klubie Seniora. 
Wsparciem objęto łącznie 59 osób. 

7. Tytuł: Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla Seniorów (RPO2)
Termin: 1.08.2019 – 31.06.2022
Grupa docelowa: niesamodzielne osoby w wieku 60+ 
W projekcie przewidziano:
-  usługi asystenckie dla 30 osób niepełnosprawnych (12240 h) 
- dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w klubie seniora (30 osób)
- wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa
- centrum wolontariatu
Projekt realizowany jest na terenie miasta Tychy. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kampanię promującą projekt, 
rekrutowano uczestników projektu oraz rozpoczęto świadczenie usług asystenckich – 47 godzin dla 7 osób.

8. Tytuł: Prowadzenie programu edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnego (EIR)
Termin: 1.01.2019 -31.12.2019
Grupa docelowa: osoby w wieku 60+ 
Przedmiotem projektu było prowadzenie zajęć dla grupy 30 osób w wieku 60+. Zajęcia miały charakter aktywizujący pod 
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względem społecznym,  ruchowym, zdrowotnym, psychologicznym. Do tej pory przeprowadzono łącznie 80 godzin zajęć z 
psychologiem, zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych oraz zajęć z dietetykiem. 
Projekt finansowany przez Urząd Miasta Tychy.
Wsparciem objętych zostało 45 osób, przeprowadzono 87,5 godzin zajęć psychologicznych, dietetycznych oraz ruchowych.

9. Tytuł: Mistrz i uczeń na parkiecie
Termin: 1.01.2019-30.06.2019
Grupa docelowa: osoby w wieku 60+ 
Celem projektu była aktywizacja społeczna i ruchowa seniorów poprzez taniec. W ramach projektu powstało ,,Pogotowie 
Taneczne”, którego aktywność polegała na organizowaniu animacji tanecznych dla instytucji niosących wsparcie osobom 
potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej np. domów opieki, świetlic terapeutycznych, domów seniorów, a 
także placówek leczniczych.
Ponadto osiągnięto następujące rezultaty ilościowe projektu: 
- 68 godzin warsztatów tanecznych (w tym spotkania otwarte z nauczycielami różnych
form tanecznych i ćwiczeń ruchowych i muzycznych)
- ponad 40 regularnych uczestników zaangażowanych w projekt – seniorów
- minimum 100 seniorów - pośrednich odbiorców projektu
- minimum 80 odbiorców w szczególnej sytuacji życiowej (podopieczni różnych instytucji pomocowych)
- ponad 7 zorganizowanych występów (w tym integracyjna potańcówka, bal noworoczny, występy na imprezach lokalnych i na 
okazjonalne zaproszenia  )
- ponad 15 pokazów interwencyjnych „Pogotowia tanecznego” w placówkach pomocowych
- 2 zrealizowane filmiki promocyjne 
Projekt finansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności“ w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” prowadzonego 
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

10. Tytuł: Integracja i kultura
Termin: 15.05.2019 – 31.12.2019
Grupa docelowa: osoby w wieku 60+ 
W projekcie grupa 35 osób w wieku 60+ wzięła  udział w 20 godzinach warsztatów muzycznych oraz 15 godzinach warsztatów 
tanecznych. Seniorzy zrealizowali 12 występów scenicznych na imprezach zewnętrznych (domy pomocy społecznej, festiwale 
senioralne i inne).
Projekt finansowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach

11. Tytuł: Empatia i Wielokulturowość
Termin: 1.10.19-31.12.19 r.
Grupa docelowa: uczniowie krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Projekt edukacyjny finansowany ze środków gminy miejskiej Kraków, w ramach którego uczniowie 4 szkół podstawowych i 
licealnych odbyli cykl 6 (każde po 1,5 godz.) spotkań, podczas których młodzi ludzie budowali i rozwijali postawy empatii, 
otwartości na innych, ćwiczyli przyjmowanie perspektywy innych osób na przykładzie osób reprezentujących inne kultury lub 
osób doświadczających biedy, migracji, wojny, prześladowań. Poznali pozytywne strony i wyzwania związane z 
wielokulturowością, uczyli się wyrażać swoje opinie i je argumentować. 

12. Tytuł: Program Aktywnej Integracji (PAI)
Termin: 1.10.19-26.11.19 r.
Grupa docelowa: osoby bezrobotne z Powiatowego Urzędu Pracy 
W ramach projektu zrealizowano cykl zajęć z zakresu aktywizacji społecznej dla 10 osób długotrwale bezrobotnych 
skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Odbyło się 17 spotkań o charakterze warsztatów grupowych. Łączny 
wymiar prowadzonych zajęć to 85 godzin, które podzielone były na 5 modułów tematycznych. Projekt finansowany ze środków 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

13. Tytuł: Pogotowie taneczne
Termin: 1.10.2019-30.06.2020
Grupa docelowa: osoby w wieku 60+ 
Projekt nastawiony jest na aktywizację fizyczną oraz społeczną osób starszych poprzez taniec i choreoterapię. Zakłada 
organizację warsztatów tanecznych oraz tanecznych spotkań międzypokoleniowych. Grupa 60 seniorów bierze udział w 
cotygodniowych warsztatach tanecznych oraz raz na trzy tygodnie potańcówkach międzypokoleniowych. Projekt został 
zainaugurowany potańcówką z udziałem wolontariuszy europejskich Fundacji. Projekt finansowany ze środków Polsko 
Amerykańskiej Fundacji Wolności“ w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę”. 

14. Tytuł: Europejski korpus Solidarności (EKS)
Termin: cały rok
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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

Grupa docelowa: młodzi wolontariusze z różnych krajów, osoby na rzecz których pracują
oraz polscy wolontariusze 
W styczniu 2019 roku Fundacja Internationaler Bund Polska kontynuowała realizację trzech projektów programu EVS 
Wolontariat Europejski realizowanych w ramach programu Erasmus+. Celem wszystkich realizowanych projektów była praca na 
rzecz dzieci i młodzieży, także tych z niepełnosprawnościami. W projekcie digitALL gościliśmy 7 wolontariuszy z następujących 
krajów: Włochy, Hiszpania (2x), Niemcy (2x), Francja i Turcja. Jednym z głównych celów tego projektu było pokazanie młodym 
ludziom, jak w bezpieczny i efektywny sposób korzystać z nowych technologii. W projekcie Equal Volunteering gościliśmy 10 
wolontariuszy, część z nich pochodzi z krajów spoza UE. Byli oni obywatelami: Armenii, Francji, Niemiec, Włoch, Tunezji, Turcji, 
Rosji, Węgier i Hiszpanii. Po raz pierwszy mieliśmy także przyjemność współpracować z organizacją z Egiptu, a zarazem gościć 
wolontariuszkę z tego kraju. Istotnym celem w tym projekcie było kształtowanie otwartych i tolerancyjnych postaw w duchu 
europejskiej solidarności wśród młodych osób, uczniów szkół i przedszkoli. Trzecim kontynuowanym przez nas projektem 
wolontariatu był Dive into Heritage, w którym wzięło udział pięciu wolontariuszy z: Belgii, Niemiec, Francji, Grecji i Turcji. 
Dodatkowo skupiał się on na rozwoju świadomości i istotności dziedzictwa kulturowego na różnych poziomach (osobistym, 
narodowym, regionalnym i Europejskim). 
We wrześniu 2019 rozpoczęliśmy dwa nowe projekty realizowane w ramach nowego programu -  Europejski Korpus Solidarności 
(EKS).  Projekty te mają również na celu pracę wolontariuszy w org. goszczących, którymi są szkoły, także te w których uczą się 
osoby niepełnosprawne. Pierwszym z projektów jest Mobility for Solidarity, w którym uczestniczy 9 wolontariuszy z: Francji, 
Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Turcji. Podczas realizowanych działań dodatkowych, uczestnicy będą promować ideę 
solidarności i wolontariat. 
Drugim realizowanym od września projektem EKS jest reACTogether, w którym bierze udział 6 wolontariuszy. Przyjechali oni z 
następujących krajów: Gruzja, Hiszpania, Turcja, Rosja, Niemcy, a także z Egiptu (co jest wynikiem udanej współpracy z egipską 
organizacją wysyłającą). Jednym z głównych zamysłów tego projektu jest popularyzacja zaangażowania społecznego i poczucia 
odpowiedzialności za lokalną społeczność. 

15. Tytuł: Praktyki zagraniczne szansą lepszego startu zawodowego
Termin: 1.10.17  - 30.06.19
Grupa docelowa:  uczniowie szkół specjalnych uczący się zawodu 
W czerwcu zakończyliśmy realizację kolejnego projektu zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów szkół specjalnych. W 
projekcie „Praktyki zagraniczne szansą lepszego startu zawodowego„ uczestniczyło 48 uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Uczniowie realizowali praktyki w zawodzie kucharz, 
cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w 
Placówkach Kształceniowych IB Berlin-Brandenburg (Frankfurt nad Odrą) i IB Mitte (Jena). W sumie do Niemiec wyjechały 4 
grupy.
Celem projektu było wzmocnienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, ale też społecznych 
takich jak większa samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, wzmocnienie wiary we własne 
siły/możliwości oraz poczucia własnej wartości.
O korzyściach płynących z realizacji projektu, zarówno tych odnoszących się do uczestników jak i placówek realizujących projekt 
dyskutowano podczas konferencji upowszechniającej, która odbyła się w SOSW nr 1 w Krakowie w dniu 5 czerwca 2019 r. 
Organizatorzy projektu oraz opiekunowie poszczególnych grup informowali o efektach kształcenia w ramach zrealizowanych 
praktyk oraz zachęcali zaproszonych przedstawicieli szkół specjalnych z Małopolski do realizacji podobnych projektów dla 
swoich uczniów a przedstawicieli przybyłych pracodawców do jeszcze większego angażowania się w realizację praktyk i 
zatrudnianie uczniów szkół specjalnych.
W dniu 19 czerwca 2019 r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Teatrze Groteska, uczniowie i uczennice z SOSW 
nr 1 otrzymali dokument Europass Mobilność, który jest europejskim dokumentem potwierdzającym udział w zagranicznym 
stażu zawodowym oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
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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

2550

42

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja działań młodych wolontariuszy i 
wolontariuszek w ramach projektów 
Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Wolontariusze z krajów europejskich oraz Afryki 
Północnej zaangażowani są w działania na rzecz 
placówek edukacyjnych, w tym szkół specjalnych 
czy też Centrum Autyzmu. Wspierają oni na 
codzień nauczycieli i terapeutów w ich pracy na 
rzecz dzisci i młodzież. Oprócz tego 
wolontariusze realizują szereg działań na rzecz 
innych grup osób, podejmują się realizacji 
tematów, które są wiodące dla danego projektu, 
np. współpraca międzygeneracyjna, ochrona 
środowiska itp.

85.59.Z 0,00 zł

2

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

Prowadzenie intgeracji społecznej i zawodowej 
w Centrum integracji Społecznej w Tychach. 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
uczestniczą w zajęciach warsztatów 
zawodowych oraz biorą udział w zajęciach 
prowadzonych przez psychologa, pracownika 
socjalnego itd.
Mimo, iż bezrobocie osiągnęło w Polsce 
rekordowo niski poziom (5,2% w grudniu 2019), 
nie wyczerpała się nadal formuła integracji 
zawodowej oraz społecznej realizowanej w ww. 
Centrum. Z roku na rok powiększa się grono 
uczestników, którzy są osobami wykluczonymi 
(osoby opuszczające zakłady karne, osoby 
bezdomne, czy też niepełnosprawne oraz z 
problemami depresyjnymi), a nie jak w latach 
ubiegłych jedynie osobami długotrwale 
bezrobotnymi. Dlatego wszystkim prowadzonym 
przez nas działaniom mającym na celu nabycie, 
podniesienie lub odnowienie kwalifikacji 
zawodowych towarzyszy intensywna integracja 
społeczna.

88.99 Z 998,40 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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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

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

Działalność odpłatna pożytku publicznego 
realizowana jest w sposób ciągły przez 
uczestników Centrum Integracji Społecznej 
w ramach działalności wytwórczej 
warsztatów krawieckiego i 
ogólnobudowlanego. Warsztaty te 
wykonują zlecenia na rzecz innych 
podmiotów i osób prywatnych, jak np. 
usługi krawieckie, produkcja toreb 
zakupowych, gadżetów dla różnych firm, 
remontów pomieszczeń użyteczności 
publicznej (szkoły, biblioteki) oraz mieszkań 
prywatnych. Zgodnie z ustawą o 
zatrudnieniu socjalnych tego typu 
działalność może być prowadzona przez 
uczestników CIS pod warunkiem, że środki 
pozyskane w ten sposób zasilają samo 
Centrum Integracji Społecznej.

88.99 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W ramach projektów senioralnych prowadzony 
był m.im.  Klub Seniora ,,Platyna”. Klub czynny 
był od poniedziałku do piątku w wymiarze 
minimum 8 godzin dziennie. Odbyło się 477  
godzin zajęć, w których wzięło udział 103 osoby. 
W Klubie odbywały się następujące typy zajęć:
A. Spotkania grup pasjonatów:
- grupa artystyczno – kabaretowa, 
- grupa muzyczna, 
- grupa redakcyjna wydająca magazyn ,,Na 
przekór”, 
- grupa malarska, 
- grupa taneczna
- grupa wolontariacka – Klub Aktywnych
B. Spotkania i warsztaty tematyczne
W  Klubie odbywały się zajęcia prowadzone 
przez wolontariuszy:  
- joga śmiechu i gimnastyka oczu 
- treningi pamięci i trening kreatywny
- warsztaty muzyczne
- spotkania animacyjne
- zajęcia rękodzielnicze 
C. Spotkania integracyjne, wydarzenia i imprezy 
okolicznościowe
Projekt finansowany przez Urząd Miasta Tychy

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 744 734,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 615 773,16 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 74 605,77 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 54 007,91 zł

d) przychody finansowe 93,21 zł

e) pozostałe przychody 254,34 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54 007,91 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59 Z

Organizacja, logistyka i wsparcie dla obcokrajowców, głownie z Niemiec, realizujących 
praktyki zawodowe w polskich (krakowskich) placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola, 
sosw) i opiekuńczych (DPS, kluby młodzieżowe). Praktykantami tymi są osoby dorosłe, 
podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez pracę w środowisku 
międzynarodowym. IB Polska jest odpowiedzialna za wybór odpowiednich placówek, 
organizację praktyk, mentoring, przygotowanie kulturowe, przygotowanie certyfikatów, 
rozliczenie.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 002,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 689 376,53 zł

w 
tym:

1 254 181,47 zł

0,00 zł

298 092,34 zł

137 102,72 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
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2.4. Z innych źródeł

347,55 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 877,56 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 1 002,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 002,40 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: 1 840 327,59 zł 1 002,40 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

1 613 895,60 zł 1 002,40 zł

74 605,77 zł 0,00 zł

36 567,76 zł

760,81 zł

0,00 zł

114 497,65 zł 0,00 zł

1 Środki z 1% ostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów w projekcie Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

998,40 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4,00 zł 4,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 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)

54 007,91 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 17 440,15 zł

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)

19 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)

15,76 etatów

27 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 17 440,15 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

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 672 400,00 zł

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

672 400,00 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)  

771,52 zł

18 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

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

587 300,00 zł

587 300,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 85 100,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 20 641,56 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 651 758,44 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

W kosztach wynagrodzeń są też ujęte świadczenia 
integracyjne wypłacane uczestnikom Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach przez PUP w Tychach.

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 Program Aktywnej Integracji 
(PAI)

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa 10 osób długotrwale 
bezrobotnych skierowanych z 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Tychach.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 6 000,00 zł

2 Integracja i kultura Organizacja warsztatów 
muzycznych i tanecznych dla 
grupy 35 seniorów

Miejskie Centrum Kultury w Tychach 2 922,55 zł

3 Prowadzenie programu 
edukacyjno-integracyjno-
rehabilitacyjnego

Organizacja warsztatów 
dietetycznych, ruchowych i 
psychologicznych dla grupy 45 
seniorów.

Urząd Miasta Tychy 5 650,00 zł

4 Razem dla seniorów - nowe 
usługi społeczne dla 
seniorów w Tychach

Celem projektu jest 
zapewnienie usług 
opiekuńczych, asystenckich, 
Klubu Seniora dla 60 seniorów

Śląski Urząd Marszałkowski – 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego

15 171,03 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

16 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

5 Razem dla seniorów - nowe 
usługi społeczne dla 
seniorów w Tychach, 
Bieruniu, Lędzinach, Chełmie 
Śląskim, Bojszowach, 
Imielinie, Kobiórze

Celem projektu jest 
zapewnienie usług 
opiekuńczych, asystenckich, 
Klubu Seniora dla 80 seniorów

Śląski Urząd Marszałkowski – 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego

91 204,46 zł

6 Prowadzenie programu na 
rzecz aktywności osób 
starszych, zapobiegający 
wykluczeniu społecznemu – 
Klub Seniora

Celem projektu było 
prowadzenie zajęć w Klubie 
Seniora dla 103 osób.

Urząd Miasta Tychy 19 931,07 zł

7 Punkt Informacyjny Prowadzenie Punktu 
Informacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób w 
trudnej sytuacji życiowej

Urząd Miasta Tychy 9 732,26 zł

8 ,,Dystrybucja żywności do 
osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących oraz 
prowadzenie działań w 
ramach środków 
towarzyszących mających na 
celu wzmacnianie 
samodzielności i 
kompetencji w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego“ - 
Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa

Wsparcie żywnościowe dla 1300 
mieszkańców miasta Tychy w 
trudnej sytuacji życiowej

Urząd Miasta Tychy 3 196,46 zł

9 Prowadzenie reintegracji 
społecznej i zawodowej w 
ramach Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób długotrwale 
bezrobotnych

Urząd Miasta Tychy 236 640,00 zł

10 Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób długotrwale 
bezrobotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tychach w ramach projektu ,,Pasja 
życia” finansowanego przez Śląski 
Urząd Marszałkowski z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego

61 336,10 zł

11 Empatia i wielokulturowość, 
I

Poznanie i zrozumienie pojęcia 
wielokulturowości i migracji 
przez uczestników zajęć oraz 
kształtowanie postawy 
otwartości na drugiego 
człowieka wśród dzieci i 
młodzieży.

Urząd Miasta Krakowa 9 720,00 zł

12 Empatia i wielokulturowość, 
II

Poznanie i zrozumienie pojęcia 
wielokulturowości i migracji 
przez uczestników zajęć oraz 
kształtowanie postawy 
otwartości na drugiego 
człowieka wśród dzieci i 
młodzieży.

Urząd Miasta Krakowa 4 300,00 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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Maria Wojtacha Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Centrum Integracji 
Społecznej w Tychach

Finansowanie świadczeń 
integracyjnych dla uczestników 
Centrum Integracji Społecznej 
w Tychach

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach z 
Funduszu Pracy

137 102,72 zł

2020-10-08
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