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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat MIKOŁOWSKI

Gmina ŁAZISKA GÓRNE Ulica WYSZYŃSKIEGO Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość ŁAZISKA 
GÓRNE

Kod pocztowy 43-173 Poczta ŁAZISKA GÓRNE Nr telefonu 324446453

Nr faksu 324446453 E-mail biuro@csr.biz.pl Strona www www.csr.biz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-05-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24000336600000 6. Numer KRS 0000223366

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Mateusz Eichner - prezes
Piotr Bańczyk - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Wojciech Gocyła
Ewelina Majewska
Jolanta Ucka

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu województwa śląskiego.
Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym 
m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup 
marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, działania na rzecz 
reintegracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych 
społecznie, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i 
niepełnosprawnych. 
2. Działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz 
młodzieży, których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do 
edukacji, kultury, usług i informacji. 
3. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz walki z 
uzależnieniami. Profilaktyka uzależnień dorosłych i młodzieży.
4. Wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.
5. Promocja przedsiębiorczości.
6. Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte 
Social Responsibility) oraz zatrudniania socjalnego wśród 
przedsiębiorców. Budowanie lokalnego partnerstwa miedzy 
sektorem publicznym, biznesem a sektorem pozarządowym, 
promocja wolontariatu.
7. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich regionu, rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit 
społeczno – politycznych.
8. Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój regionu ze szczególnym naciskiem na 
pomoc społeczną, kulturę i przedsiębiorczość.
9. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w 
tym turystyki i sportu.
10. Wspieranie inicjatyw  kulturalnych a w szczególności promocja 
kultury i tradycji Górnego Śląska.
11. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w 
szczególności niskobudżetowej twórczości filmowej, teatralnej, 
kabaretowej i muzycznej. 
12. Promocja ochrony środowiska  iostaw proekologicznych.  
13. Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia 
ustawicznego, wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania 
szans grup marginalizowanych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów;
2. Prowadzenie klubów aktywizacji bezrobotnych, klubów integracji 
społecznej, punktów wspierania biznesu, punktów pracy socjalnej, 
Klubu Turystyki Kwalifikowanej, Młodzieżowego Klubu Filmowego i 
innych instytucji powołanych, aby realizować cele Stowarzyszenia;
3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
wspierającymi ich rozwój, a także z organami administracji 
państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu;
4. Uczestniczenie jak i organizacja konferencji, seminariów, szkoleń 
i wykładów poświeconych celom działalności Stowarzyszenia;
5. Organizacja szkoleń, warsztatów i kursów, które będą miały za 
cel rozwój zasobów ludzkich regionu oraz propagowanie celów 
Stowarzyszenia;
6. Wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami 
stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem  społecznej 
odpowiedzialności biznesu;
7. Działalność wydawniczą;
8. Działalność doradczo - szkoleniową, realizującą cele 
Stowarzyszenia na rzecz osób prawnych i cywilnych; 
9. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne, finansowe itp. 
dla osób prawnych jak i fizycznych;
10. Organizację imprez kulturalnych i sportowych;
11. Prowadzenie portalu internetowego; 
12. Prowadzenie klubów młodzieżowych podejmujących działania 
wynikające z celów stowarzyszenia 
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, 
które realizują podobne cele statutowe.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w 2011 roku realizowało 
działania z zakresu pomocy społecznej, rozwoju społeczności lokalnej oraz 
działalność kulturalną i działalność z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2011 roku realizowane były działania związane z aktywizacją społeczną 
mieszkańców ulic Długiej i Zwałowej poprzez realizację działań osłonowych 
skierowanych do osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 
Funkcjonowanie Punktu Pracy Socjalnej utrwaliło się w świadomości 
mieszkańców, którzy korzystają z oferty i pomocy Punktu oraz uczestniczą w 
zajęciach i podejmują prace na rzecz poprawy własnej sytuacji zawodowej i 
rodzinnej. W działania prowadzone na terenie osiedla czynnie włączają się 
wolontariusze oraz mieszkańcy innych części Łazisk Górnych.
W ramach dwóch realizowanych w 2011 roku projektów prowadzono działania z 
zakresu:
1. Aktywizacji mieszkańców ulic Zwałowa i Długa oraz ich integracja z 
pozostałymi dzielnicami Łaziska Górnych.
Działania realizowane były w ramach pracy 2 pracowników socjalnych (w 1 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
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połowie roku) oraz 2 animatorów lokalnych (w 2 połowie roku), podczas 
warsztatów rewitalizacyjnych inicjujących działania Programu Aktywności 
Lokalnej. Działaniami Punktu objęto ponad 25 rodzin. Na zajęcia prowadzone w 
ramach punktu dochodziły też osoby z innych części Łazisk Górnych, co 
pozwoliło rozpocząć proces integracji mieszkańców osiedla z mieszkańcami 
miasta. Ponadto, prowadzone były spotkania i konsultacje mieszkańców z 
psychologiem. Zorganizowano także warsztaty z zakresu wizażu i wizerunku. W 
2011 roku rozpoczęto realizacje comiesięcznych dni mieszkańca, które integrują 
społeczność ulic Długa i Zwałowa oraz angażują mieszkańców we wspólna 
prace na rzecz osiedla.
W działania prowadzone w ramach projektu czynnie włączyli się wolontariusze 
stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju, będący m.in. uczestnikami 
równolegle realizowanego projektu pt.: „Akademia Młodych Menadżerów 
Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Praca socjalna prowadzona w Punkcie Pracy Socjalnej na rzecz rodzin i osób 
w trudnej sytuacji życiowej.
Prowadzona praca socjalna i animowanie samopomocy wśród mieszkańców 
objętych wsparciem projektu miało na celu umożliwienie tym osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy od początku realizacji projektu prowadzone były korepetycje 
dzięki, którym dzieci i młodzież uzyskiwały lepsze oceny. W ramach projektu 
pomagano mieszkańcom w załatwianiu spraw związanych z codziennym życiem, 
redagowaniu pism do różnych instytucji takich jak: Sądy, ZUS, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa itp. Prowadzono rozmowy o charakterze wspierającym, 
dyscyplinującym oraz terapeutycznym z osobami przeżywającymi kryzysy. W 
ramach działań Punktu Pracy Socjalnej co dwa tygodnie, prowadzone były 
warsztaty kulinarne, które oprócz mieszkanek osiedla, przyciągały również 
innych mieszkańców miasta. Prowadzone były także zajęcia fitness dla pań oraz 
zajęcia siłowni dla panów.
3. Wsparcie rewitalizacji społecznej osiedla i zwiększenie odpowiedzialności 
mieszkańców za miejsce w którym żyją.
Działania realizowane były w ramach warsztatów rewitalizacyjnych, inicjujących 
działania Programu Aktywności Lokalnej. Zorganizowano ponadto wizytę 
studyjną do Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Katowicach-Nikiszowcu 
(13 czerwca 2011 roku), w której udział wzięło 15 osób (przedstawiciele 
mieszkańców osiedla, pracownicy Punktu Pracy Socjalnej, członkowie i 
wolontariusze organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji publicznych 
– spółdzielni mieszkaniowej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej, Rady Miasta). Wizyta pozwoliła mieszkańcom 
nabrać zapału do pracy nad zmianą najbliższego otoczenia, a 
interdyscyplinarność grupy uczestników sprzyja wzajemnemu zrozumieniu 
prowadzonych działań.
Działania związane z aktywizacją społeczną mieszkańców ulic Długiej i 
Zwałowej poprzez realizację działań osłonowych skierowanych do osób i rodzin 
w trudnej sytuacji życiowej dofinansowane były ze środków budżetu miasta 
Łaziska Górne w łącznej kwocie 
40 000 złotych. Wkład stowarzyszenia w realizację projektów w 2011 roku 
wyniósł 12 190,97 złotych.

W okresie od 01.08.2010 do 31.03.2011 roku zrealizowany został projekt 
Interdyscyplinarnie przeciw wykluczeniu w gminach Łaziska Górne, Orzesze i 
Wyry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (kwota dotacji na 2011 rok wynosiła 16 690,00 zł). 
Skierowany był do 16 osób pracujących w sektorze pomocy społecznej w 
jednostkach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych z terenu 
powiatu mikołowskiego.
Głównym celem projektu było nawiązanie relacji, która stanowiła podstawę do 
budowania partnerstwa pomiędzy instytucjami działającymi w sektorze pomocy 
społecznej. Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy pracowników przyczyniło się 
do wytworzenia wspólnej koncepcji działań podejmowanych na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych.
Ponadto działania zrealizowane w ramach projektu stanowiły wsparcie dla 
funkcjonowania i powstawania zespołów interdyscyplinarnych.
W 2011 roku zrealizowano dwa warsztaty (stacjonarny i wyjazdowy) z zakresu 
diagnozy problemów społecznych oraz tworzenia koncepcji projektów 
społecznych. Ponadto uczestnicy projektu aktywnie korzystali z doradztwa 
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projektowego.

W okresie od 01.11.2010. do 30.06.2011. roku został zrealizowany projekt 
Akademia Młodych Menedżerów Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (kwota dotacji na 2011 rok wynosiła 26 288,00 zł). 
Skierowany był do 20 osób w wieku 18-25 lat uczących się lub bezrobotnych. W 
2011 roku przeprowadzono warsztaty z zakresu umiejętności dziennikarskich, 
biznesowych i społecznych. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy i 
umiejętności w obszarach przedsiębiorczości i biznesplanu, promocji inicjatyw 
społecznych i kulturalnych oraz tworzenia i finansowania projektów. Ponadto 
przeprowadzono trening umiejętności menedżerskich, podczas którego młodzi 
ludzie nauczyli się zasad kierowania zespołami, organizowania pracy własnej i 
innych osób. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy aktywnie korzystali z 
coachingu projektowego, biznesowego i dziennikarskiego.

W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZMNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w 2011 roku podjęło się 
organizacji Rodzinnego Festynu Charytatywnego, w którym uczestniczyli 
mieszkańcy miasta, wśród których znalazła się większość osób korzystających 
ze wsparcia Punktu Pracy Socjalnej. Festyn adresowany był głównie do dzieci – 
podopiecznych Punktu Pracy Socjalnej oraz Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej w Łaziskach Górnych. Podczas festynu prowadzona była zbiórka 
publiczna na rzecz chorej łaziszczanki – Madzi Czembor oraz wychowanków 
Świetlicy Profilaktyczno-wychowawczej w Łaziskach Górnych. Suma zebranych 
podczas zbiórki ofiar wyniosła 1317,00 zł.

W działania na rzecz społeczności lokalnej wpisuje się realizacja projektu "Zaraź 
się wolontariatem" zastosowanie mentoringu w organizacjach pozarządowych 
powiatu mikołowskiego realizowany był w okresie od 2011-08-01 do 2011-12-31 
zgodnie z umową nr 517_I/11 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 
partnerstwie ze Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Pomocy i Rozwoju 
Psychospołecznego "ProMoc". Wartość projektu 39 900 zł z dotacji 35 000 zł.
Projekt "Zaraź się wolontariatem" był okazją do upowszechniania i promocji idei 
wolontariatu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkaniami 
promującymi idee pracy woluntarystycznej zostało objętych 1015 osób. Osoby 
chętne do udziału w projekcie wypełniły wstępne deklaracje uczestnictwa 20 
deklaracji uczestnictwa. Zorganizowano szkolenie wyjazdowe trening 
umiejętności interpersonalnych, w którym udział wzięło 20 wolontariuszy, a także 
osoby, które chcą podjąć taką pracę. W szkoleniu z zakresu pisania projektów 
wzięło udział 19 osób. Uzyskali oni wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu 
opracowywania projektu w oparciu o zwory FIO i program Młodzież a także 
dowiedzieli się jak pomysł przekształcić w projekt i gdzie szukać źródeł 
finansowania. Między szkoleniami a także po nich odbywało się doradztwo 
projektowe w ramach, którego wypracowano 4 projekty (do Programu Młodzież, 
Seniorów w akcji, do Urzędu Miasta Łaziska Górne i Mikołów). oraz odbywały się 
3 spotkania tematyczne dotyczące zorganizowania: Festiwal Filmów 
Amatorskich, Szlachetnej Paczki i Gali wolontariatu Podczas "Warsztatu 
kreatywności i realizacji filmów" (14h) 15 osób dowiedziało się jak powstają 
filmy, jak posługiwać się kamerą a także miały możliwość opracowania 
wspólnego dzieła filmowego i jego nakręcenia. Młodzież aktywnie wzięła udział 
w wywiadach ze swoimi kolegami wolonatruszami - mentorami. Młodzież 
zrealizowała film promującego wolontariat "Przewodnik po wolontariacie", 
którego 200 kopii rozpowszechniono wśród wolontariuszy, instytucji. 
Przeszkolono także 5 mentorów wolontariatu, których włączono w finalny 
warsztat z 13 swoimi młodszymi kolegami. W efekcie projektu 17 osób uzyskało 
certyfikat ukończenia projektu. 

W ramach działań z zakresu promocji wolontariatu zorganizowano samodzielną 
imprezę o zasięgu powiatowym – galę wolontariatu. Podczas uroczystej gali, w 
której wzięło udział 41 osób, w tym przedstawiciele 9 instytucji rozdano 
wolontariuszom nagrody i wyróżnienia.

W ZAKRESIE KULTURY
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Filmowe południe
Stowarzyszenie CSR od 2009 roku prowadzi portal filmu niezależnego 
www.filmowepoludnie.pl  Portal rocznie odwiedza blisko 4000 osób. Filmowe 
Południe udziela patronatu medialnego imprezom lokalnym oraz ogólnopolskim 
m. in OKFA Konin 2011, RePeFeNe Rybnik 2011, Boguszowickie Dni Młodych 
2011. W działalność portalu jest zaangażowanych 5 osób. Portal organizuje 
pokazy kina niezależnego w Mikołowie oraz Konkurs Filmowy „Filmowe Południe 
”

Kino młodych i niezależnych
Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie CSR zorganizowało w sali kinowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej cykl filmów dla dzieci , młodzieży i dorosłych pod 
hasłem „Kino młodych i niezależnych”. Do najmłodszych widzów adresowane 
były kinowe filmy familijne i animowane. Dla dorosłych i młodzieży organizowano 
spotkania z twórcami kina niezależnego i projekcje filmów offowych.  Dzięki 
dofinansowaniu możliwe było wykupienie licencjonowanych filmów kinowych, 
obsługa operatora projektora kinowego 35mm (wymagana osoba z 
uprawnieniami). Dzięki dofinansowaniu możliwe było osobiste zaproszenie na 
projekcje i spotkania autorów filmów niezależnych. We własnym zakresie 
przeprowadzono promocję projektu za pomocą plakatów, ulotek oraz stron 
internetowych.
5 – spotkań z kinem niezależnym
7  – familijnych seansów kinowych  
150 – widzów kina niezależnego
875 - widzów kina familijnego
6050 -kwota dofinansowania

II Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych „Filmowe południe” 2011
Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie CSR zorganizowało w sali kinowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej „II Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych 
Filmowe Południe”. Przeprowadzono promocję projektu za pomocą plakatów, 
ulotek oraz strony internetowej. Dzięki temu na konkurs z całego kraju napłynęło 
50 filmów. Komisja kwalifikacyjna dopuściła do projekcji 41 filmów. Zostały one 
wyświetlone w blokach filmowych w czwartek 17.11 oraz w piątek 18.11. W 
piątek odbyło się także odczytanie werdyktu jury oraz uroczystość wręczenia 
nagród i dyplomów. Dzięki promocji przedsięwzięcia filmy napłynęły z całego 
kraju (m.in. Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Oświęcim, Legnica) 14 filmów 
pochodziło z terenu województwa śląskiego. Dzięki dotacji zakupione zostały 
symboliczne nagrody oraz nagroda główna w postaci statuetki „Filmowego 
Skarbnika”.
50 – nadesłanych filmów
41 – wyświetlonych w konkursie
Około 8 godzin projekcji
37 widzów projekcji konkursowych w dniu 17.11 (projekcje odbywały się przy 
otwartej sali – wypożyczalni MBP ilość osób przewijających się przez MBP nie 
została odnotowana
57 osób podczas wręczenia nagród i projekcji filmów nagrodzonych
1417 odsłon strony www konkursu
6 wyróżnień
4 nagrody

Seniorzy w akcji
W grudniu 2011 rozpoczęła się najnowszy projekt CSR „Bohater swoich czasów 
cykl filmów o niezwykłych postaciach z Górnego Śląska” realizowany w ramach 
projektu Towarzystwa  „E”.  jest to międzypokoleniowy projekt dla młodzieży do 
30 roku życia oraz dla seniorów powyżej 55 roku życia. Uczestnicy wspólnie 
zrealizują 5 filmów o osobach starszych, aktywnych, z pasją, które działają w 
lokalnej społeczności.

MKF
Młodzieżowy Klub Filmowy istnieje od 2004 roku. W 2011 roku do klubu 
uczęszczało 6 osób. Powstał film dokumentalny „Wiosna” oraz film 
dokumentalny z konkursu „Filmowe Południe” W 2011 roku członkowie klubu byli 
na 5 festiwalach filmów niezależnych i amatorskich, gdzie film „Wiosna” uzyskał 
2 wyróżnienia i 2 nagrody.
- OKFA 2011 bez nagród
- Bieruń 2011 wyróżnienie
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- Publicystyka Kędzierzyn Koźle 2011 2 nagroda oraz wyróżnienie 
kędzierzyńskich mediów
- Łaziskie Liście 2011 1 nagroda

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

W 2011 roku organizowało zajęcia sportowe dla młodzieży z Łaziska Średnich. 
W szkole podstawowej nr 6 w Łaziskach Górnych na sali gimnastycznej w każdy 
poniedziałek od 
17.00-20.00 odbywały sie zajęcia sekcji piłkarskiej Sparta CSR. Drużyna 
prowadzona była przez wolontariuszy CSR – absolwentów i studentów Akademii 
Wychowania Fizycznego. 
Na zajęcia sekcji piłkarskiej uczęszczało w 2011 roku 15 osób. Sparta CSR 
uczestniczyła w dwóch turniejach amatorskiej ligi piłkarskiej. Na turnieju 
amatorskich drużyn piłkarskich w Chorzowie drużyna zdobyła pierwsze miejsce, 
w Wyrach 3 miejsce.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1269

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie:
 wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej,
 działań na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz 
młodzieży,
 aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz walki z 
uzależnieniami,
 profilaktyki uzależnień dorosłych i młodzieży,
 wspierania osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,
 promocji przedsiębiorczości,
 promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu,
 działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich regionu, rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i 
elit społeczno – politycznych,
 wspierania inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój regionu ze szczególnym naciskiem na 
pomoc społeczną, kulturę i przedsiębiorczość,
 upowszechniania aktywnych form spędzania wolnego czasu w 

tym turystyki i sportu,
 wspierania inicjatyw kulturalnych a w szczególności promocji 
kultury i tradycji Górnego Śląska,
 wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w 
szczególności niskobudżetowej twórczości filmowej, teatralnej, 
kabaretowej i muzycznej,
 promocji ochrony środowiska i postaw proekologicznych,
 współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia 

ustawicznego, wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania 
szans grup marginalizowanych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

88.99.Z

85.59.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 162,556.56 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 45.67 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6,087.34 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 132,813.29 zł

45,503.60 zł

39,890.69 zł

47,419.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23,221.29 zł

0.00 zł

9,553.09 zł

7,243.60 zł

6,424.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 388.97 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 6,087.34 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 161,819.00 zł 6,087.34 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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

150,216.03 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

11,093.95 zł 0.00 zł

145.14 zł 145.14 zł

1 Organizacja wypoczynku dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej   w 
Łaziskach Górnych oraz warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i 
opiekunów

3,362.20 zł

2 Turnus rehabilitacyjny Mariusza Urbanka 1,380.00 zł

3 Naprawa i konserwacja roweru rehabilitacyjnego Mariusza Urbanka 1,200.00 zł

4 Ogłoszenie reklamowe o 1 % podatku w Gazecie Łaziskiej 145.14 zł

1 Organizacja wypoczynku dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej   w 
Łaziskach Górnych oraz warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców i 
opiekunów

3,362.20 zł

2 Rehabilitacja Mariusza Urbanka 2,580.00 zł
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w tym :

f)pozostałe koszty ogółem: 363.88 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

28.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

24.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 14 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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28.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

15.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

10.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 69,166.36 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,071.36 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 68,095.00 zł

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

69,166.36 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 69,166.36 zł

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

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

634.44 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

148.48 zł

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

2,520.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,400.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin”

20,000.00 zł

2 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin, polegające na realizacji programów 
osłonowych na rzecz mieszkańców ul. Długa i Zwałowa w Łaziskach Górnych”

20,000.00 zł

3 „Kino Młodych i Niezależnych” 6,750.00 zł

4 „Filmowe Południe” 3,750.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO „Zaraź się wolontariatem” 26,379.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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