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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MIKOŁÓW

Powiat MIKOŁOWSKI

Ulica UL. JANA PAWŁA II Nr domu 1 Nr lokalu 2

Miejscowość MIKOŁÓW Kod pocztowy 43-190 Poczta MIKOŁÓW 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

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

Maria Kamyk Prezes TAK

Piotr Bańczyk Wiceprezes TAK

Wojciech Szwiec Wiceprezes TAK

Andrzej Walas 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

Joanna Eichner Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Przemysław Ryszka wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym 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, innowacyjności i kreatywności.
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. Wspieranie 
rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
7. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno-
politycznych.
8. Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych 
mających na celu rozwój społeczności 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  i postaw proekologicznych.  
13. Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia ustawicznego, 
wymiany kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup 
marginalizowanych.
14. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów;
2. Prowadzenie sekcji i klubów oraz innych 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 fizycznych; 
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 i sekcji podejmujących działania wynikające z 
celów stowarzyszenia; 
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, które 
realizują podobne cele statutowe;
14. Udzielanie dotacji osobom prawnym;
15. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W okresie od 1 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego 
Rozwoju realizowało działania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym:
• prowadzenia dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gmin Łaziska Górne, Mikołów oraz 
Wyry w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
• prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu;
2. Ekonomii społecznej, poprzez prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 
(ROWES) posiadającego akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości;
3. Reintegracji społecznej i zawodowej, w tym:
• prowadzenia działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób korzystających ze 
wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
• prowadzenia programu reintegracji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych osób z 
niepełnosprawnościami z terenu powiatów: mikołowskiego i pszczyńskiego;
4. Edukacji i działań wspomagających edukację, poprzez prowadzenie zajęć z zakresu robotyki dla dzieci 
i młodzieży;
5. Kultury i aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez prowadzenie portalu filmu niezależnego i 
amatorskiego „Filmowe Południe” oraz wsparcie w organizacji ogólnopolskiego konkursu filmowego;
6. Aktywizacji społeczności lokalnych w ramach ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie”;
7. Wspierania organizacji pozarządowych oraz rozwoju wolontariatu na obszarze powiatów 
mikołowskiego, pszczyńskiego oraz bieruńsko- lędzińskiego.

W 2017 roku Centrum Społecznego Rozwoju było członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych OFOP z siedzibą w Warszawie,

Przedstawiciele CSR uczestniczyli w pracach:
• Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego,
• Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
• Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

AD1.
W 2017 roku Centrum Społecznego Rozwoju realizowało jako Organizacja Partnerska Lokalna Program 
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Operacyjny Pomoc Żywnościowa w trzech gminach powiatu mikołowskiego: Mikołowie, Łaziskach 
Górnych oraz Wyrach. W ramach Programu prowadzona była dystrybucja żywności dla osób, które z 
przyczyn finansowych nie mogły zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Dlatego pomoc trafiała do 
ograniczonej liczby osób w najtrudniejszej sytuacji, w sposób intensywny i stanowiła systematyczne 
wsparcie. Pomocą objęte zostały osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 
dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. Obok bezpośredniego wsparcia w postaci paczek żywnościowych prowadzone były działania 
w ramach środków towarzyszących dystrybucji żywności. Działania te miały na celu włączenie osób 
doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych. Ze wsparcia CSR w 
ramach Programu w 2017 roku skorzystało 1100 osób.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 
„Przystań” w Orzeszu, od 2017 roku prowadzi ją we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży z siedzibą w Żorach. Ze wsparcia skorzystało 15 dzieci. Działalność placówki prowadzona była 
w ramach zlecenia przez Miasto Orzesze zadania publicznego. Celem działania Placówki jest: łagodzenie 
niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowania, poprawa społecznego 
funkcjonowania, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia 
oraz promowanie zdrowego stylu życia u wychowanków. Ponadto dba o zaspokajanie potrzeb 
emocjonalnych (akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania), rozwijanie zdolności i zainteresowań. Powyższe 
cele osiągane są poprzez stałą pracę z rodziną dziecka, instytucjami pomocy społecznej i placówkami 
oświatowymi.
Organizowane są również spotkania z rodzicami dzieci, indywidualne poradnictwo psychologiczno − 
pedagogiczne. Placówka organizuje imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne. W 
okresie wakacji letnich i zimowych zajęcia prowadzone są w różnych formach: półkolonii, obozów, 
wyjazdów, wycieczek itp. Opieką Placówki objęte są dzieci od szóstego do szesnastego roku życia.

AD2.
W 2017 roku Centrum Społecznego Rozwoju kontynuowało działania prowadzone w ramach 
Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, powołanego w 2015 roku. Stowarzyszenie jest 
liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą również: Gmina Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice/  
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w 
Katowicach oraz Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych z Jaworzna. Podmioty tworzące konsorcjum 
ROWES w 2017 roku prowadziły intensywne działania w zakresie wsparcia ES, w tym: systematyczne 
wsparcie dla istniejących i nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych 
(PS). Wszystkie działania realizowane przez ROWES były bezpłatne dla odbiorców i realizowane były 
zarówno w siedzibach i lokalach ROWES. W ramach działań konsorcjum w 2017 roku przeprowadzono 
ponad 3800 godzin wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym ponad 2150 godzin doradztwa 
ogólnego, 1085 godzin doradztwa biznesowego, 127 godzin doradztwa specjalistycznego 
marketingowego, 162 godziny doradztwa specjalistycznego podatkowego oraz 287 godzin doradztwa 
prawnego. Ze wsparcia OWES w 2017 roku skorzystały 225 podmiotów ekonomii społecznej i 448 osób 
fizycznych, w tym 167 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto 16 grup 
inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu 
ekonomii. W wyniku działań OWES w 2017 roku utworzone zostało około 70 miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych.ROWES korzysta ze sprawdzonych modeli biznesowych oraz z 
wypracowanych i wdrożonych dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej, tworzenia i 
prowadzenia PES/PS, w tym działań o charakterze reintegracyjnym.
Od 1 września 2015 roku, do 31 sierpnia 2018 roku konsorcjum realizuje projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

AD3.
W okresie od 04 maja 2016 roku do 31 marca 2018 roku CSR wraz z Pszczyńską Organizacją 
Współpracy, Ekspresji i Rozwoju z siedzibą w Pszczynie prowadziło działania ukierunkowane na 
reintegrację społeczną i zawodową bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: 
mikołowskiego i pszczyńskiego, w ramach projektu pt.: „SKILLS− skuteczna, kompleksowa, 
indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i 
mikołowskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS. Ze wsparcia w roku 2017 skorzystały 
łącznie 30 bezrobotnych osoby niepełnosprawnych. Każdy z uczestników miał możliwość udziału w 
programie włączającym w otwarty rynek pracy, który rozpoczynały zajęcia warsztatowe z zakresu 
umiejętności społecznych, motywacji oraz doradztwa zawodowego, indywidualne doradztwo 
zawodowe i konsultacje psychologiczne. Ponadto uczestnicy zostali objęci wsparciem asystenta osoby 
niepełnosprawnej, trenera pracy oraz pośrednika pracy. W ramach projektu organizowane były 
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szkolenia zawodowe oraz kilkumiesięczne staże zawodowe lub wolontariat dla każdego z uczestników. 
Wsparcie dla uczestników projektu organizowane było w ramach utworzonego w tym celu Klubu 
Integracji Społecznej prowadzonego przez Pszczyńską Organizację Współpracy, Ekspresji i Rozwoju. 
Wskutek przeprowadzonych działań zatrudnienie po ukończeniu ścieżki reintegracji uzyskało 14 
uczestników, a 17- kwalifikacje zawodowe.

W okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2017 roku Centrum Społecznego Rozwoju realizowało działania 
w ramach zadania publicznego pt.: „Powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 
roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizowanych kursów i szkoleń w oparciu o 
projekt pt.: Krok w przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, 
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- 
projekt pozakonkursowy”. Zadanie publiczne zostało zlecone przez Gminę Mikołów, a realizowane w 
ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Mikołowie. W wyniku podjętych działań 
zrealizowano 43 szkolenia, w których udział wzięły 23 osoby, uzyskując nowe kompetencje oraz 
kwalifikacje zawodowe.

W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Centrum Społecznego Rozwoju 
realizowało działania w ramach zadania publicznego pt.: „Realizacja usług aktywnej integracji o 
charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu KROK W PRZYSZŁOŚĆ”. Zadanie publiczne zostało 
zlecone przez Powiat Mikołowski, a realizowane w ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mikołowie, z siedzibą w Łaziskach Górnych. W wyniku projektu 33 uczestników wzięło udział 
w indywidualnych i grupowych zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno−zawodowej oraz wypracowało 
Indywidualne Ścieżki Reintegracji Zawodowej przy współpracy z doradcą zawodowym. Ponadto 4 
uczestników wzięło udział w 3- miesięcznych stażach zawodowych, zdobywając tym samym 
doświadczenie zawodowe, a 19 osób skorzystało z możliwości udziału w kursach zawodowych.

W 2017 roku Centrum Społecznego Rozwoju kontynuowało realizację projektu pt.: „Pewnie na rynku 
pracy”. Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie 
potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej oraz rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji 
związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci
zindywidualizowanych działań aktywizujących zawodowo. Skierowany jest do 35 osób powyżej 30 roku 
życia z terenu powiatu pszczyńskiego, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych. W ramach 
projektu realizowane były warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, trening umiejętności 
społecznych, warsztaty z zakresu równości szans i niedyskryminacji, indywidualne doradztwo 
zawodowe, konsultacje psychologiczne, indywidualne pośrednictwo pracy, specjalistyczne wsparcie 
motywacyjne w aktywności, wsparcie w zakresie aktywizacji: szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe, staże zawodowe, prace interwencyjne, trening pracy. W wyniku przeprowadzonych działań 
wsparcie otrzymały 43 osoby, które wzięły udział w warsztatach grupowych, wsparciu doradcy 
zawodowego, szkoleniach zawodowych oraz stażach.

AD4.
W okresie od stycznia 2014 roku rozwijamy współpracę z Miejskimi Ośrodkami i Domami Kultury w 
zakresie organizowania warsztatów z robotyki w ramach odpłatnej działalności statutowej −ROBOKIDS. 
Warsztaty polegają na konstruowaniu robotów z klocków lego przez dzieci w wieku 7-12 lat. Działania 
realizowane były we współpracy z MOK w Żorach, , Biblioteką w Katowicach, Przedszkolem „Radocha”, 
MCK w Rudzie Śląskiej, Domem Kultury w Gostyni oraz Kobiórze i Imielinie  Łącznie w okresie 
sprawozdawczym z zajęć skorzystało 190 dzieci. W ramach tej formy współpracy Ośrodki Kultury są 
organizatorem warsztatów, udostępniaj sale szkoleniowe i przeprowadzają zapisy osób chętnych do 
uczestnictwa w warsztatach, co wiąże się również z przyjmowaniem opłat od uczestników lub opłaty 
zbierane są przez Centrum Społecznego Rozwoju poprzez zawarcie umowy z rodzicem uczestnika i 
wpłatą na konto a od września 2015 wpłaty rozliczne są gotówkowo i rejestrowane za pomocą kasy 
fiskalnej.

AD5.
CSR prowadzi portal filmu niezależnego i amatorskiego „Filmowe Południe” (www.filmowepoludnie.pl) 
a w 2017 roku współorganizował VII Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych „Filmowe Południe” 
2017, którego Gala odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w dniu 23 września 2017 
roku. Do konkursu zakwalifikowano 42 filmy z całej Polski, spośród których wyłoniono 3 zwycięzców i 
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przyznano 2 wyróżnienia.

AD6.
Od 2015 roku stowarzyszenie jest członkiem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. W 2017 roku 
zrealizowaliśmy lokalny konkurs grantowy adresowany do 12 gmin z terenów powiatu mikołowskiego, 
pszczyńskiego i bieruńsko- lędzińskiego, tj. w Ornontowicach, Orzeszu, Wyrach, Mikołowie, Łaziskach 
Górnych, Kobiórze, Suszcu, Pawłowicach, Goczałkowicach− Zdroju, Miedznej, Bieruniu i Lędzinach. W 
wyniku konkursu przyznaliśmy 5 dotacji po 3000 zł. Wśród dotowanych projektów znalazły się:
1) Projekt pt.: „Zabawia to ważna sprawa- kreatywne zajęcia dla dzieci” złożony przez Fundację 
Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb” z Mikołowa, którego celem było zaangażowanie społeczności 
lokalnej w podejmowanie działań na rzecz aktywnego organizowania czasu wolnego dzieci jako 
alternatywy dla coraz popularniejszych różnego rodzaju multimediów;
2) Projekt pt.: „Dla seniora dobra pora” złożony przez grupę nieformalną Senior XXI wraz z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Wyrach Celem projektu była aktywizacja seniorów i integracja 
międzypokoleniowa- umożliwienie młodym i seniorom weryfikacji wzajemnego postrzegania
poprzez osobisty kontakt i wspólne działanie w obszarze ich zainteresowań, przygotowanie 
uczestników projektu do pełnienia roli wolontariuszy w zespołach międzypokoleniowych, rozwijanie 
kompetencji niezbędnych do pełnienia dobrowolnej posługi w dziełach o charakterze społecznym.
3) Projekt pt.: „Rękodzieło po woszczycku” złożony przez Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne 
„Piwnica” z Orzesza, który miał na celu rozwój oraz odkrywanie talentów rękodzielniczych wśród 
mieszkańców Orzesza- Woszczyc poprzez wspólne odkrywanie nietuzinkowych technik rękodzielniczych 
za pomocą nowoczesnych technologii. Dzięki wspólnemu spędzaniu wolnego czasu w konstruktywny 
sposób mieszkańcy będą mieć szansę poznać się lepiej, by w przyszłości móc stworzyć coś razem;
4) Projekt pt.: „Szkoła animacji” złożony przez ARTeria- Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 
wraz z grupą nieformalną VIS. Dzięki organizacji warsztatów m. in. z animacji poklatkowej realizatorzy 
chcieli rozwijać pasje młodych ludzi z terenu Ornontowic oraz wzmacniać ich umiejętności.
5) Projekt pt.: „Naucz się z nami ratować życie” złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich Dla 
Dzieci i Młodzieży w Gminie Pawłowice „Przyjaciele”, który miał na celu zwiększenie świadomości 
dzieci, młodzieży, rodziców oraz seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz integrację 
pawłowickiej społeczności poprzez wspólne warsztaty. Dotacja pozwoliła wyposażyć stowarzyszenie w 
fantom- dziecko, za pomocą którego uczestnicy warsztatów zdobywali doświadczenie w udzielaniu 
pierwszej pomocy najmłodszym.
Działaj Lokalnie to program Polsko− Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako 
Ośrodkiem Działaj Lokalnie. 

AD7.
W okresie sprawozdawczym Centrum Społecznego Rozwoju realizowało projekt pt.: „MOC-NGO - Silne 
organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”, którego celem było 
zwiększenie zaangażowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich 
działających na terenie podregionu tyskiego województwa śląskiego, poprzez inwestycję w rozwój 
minimum 15 liderów i 30 wolontariuszy, prowadzenie lokalnego centrum wolontariatu, tworzenie 
partnerstwa międzysektorowego i udzielanie stałego kompleksowego wsparcia minimum 20 
organizacjom w okresie do 31 grudnia 2017 roku. W ramach projektu realizowano działania związane z:
1) Promocją aktywności społecznej i współpracy z lokalnymi NGO;
2) Pozyskaniem i przygotowaniem 24 osobowej grupy młodych osób do wolontariatu w organizacjach 
pozarządowych podregionu tyskiego;
3) Podniesieniem kompetencji zawodowych w obszarze fundraisingu, zarządzania, promocji i 
współpracy międzysektorowej przez liderów małych, młodych i słabych organizacji pozarządowych;
4) Podniesieniem wiedzy osób zainteresowanych tematami związanymi z wolontariatem poprzez 
działania Lokalnego Centrum Wolontariatu i realizację działań wspierających wolontariat realizowanych 
przez animatorów;
5) Opracowaniem min. 10 projektów rozwojowych dla organizacji pozarządowych z podregionu 
tyskiego oraz realizacją i promocją 5 z nich;
6) Zainicjowaniem faktycznej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, administracją 
samorządową i biznesem poprzez organizację warsztatów międzysektorowych w formule Work Cafe, 
organizacje konkursu o tytuł Społecznika Roku Podregionu Tyskiego Województwa Śląskiego w 3 
kategoriach (NGO, Biznes, Samorząd) i Gali Społecznika.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2395

311

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Z 1% podatku dochodowego przekazywanego na rzecz Centrum Społecznego Rozwoju w 2017 roku 
prowadzone były działania związane z m.in.:
1) działaniami w ramach Programu „Działaj Lokalnie”,
2) rehabilitacją niepełnosprawnego Mariusza,
3) wsparciem działań Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych,
4) wsparciem działań SKS „Piwnica”
5) wsparciem działań stowarzyszenia BATUT.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

(1) Prowadzenie 
Regionalnego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii 
Społecznej 
posiadającego
akredytację Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Wysokiej 
Jakości. Regionalny 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
funkcjonuje jako 
konsorcjum powołane 
przez: CSR (lider), 
Gminę Dąbrowa 
Górnicza, Miasto 
Gliwice/GCOP, 
Fundacja Rozwoju 
Ekonomii Społecznej i 
Ośrodek Wspierania 
Inicjatyw Społecznych. 
ROWES prowadzi usługi 
w zakresie: doradztwa, 
szkoleń i usług 
biznesowych na rzecz 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej, 
udzielenia dotacji na 
tworzenie miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach 
społecznych, wsparcie 
już funkcjonujących 
przedsiębiorstw 
społecznych w zakresie 
tworzenia dodatkowych 
miejsc, animacji 
środowisk lokalnych w 
rozwoju inicjatyw 
organizacji 
obywatelskich, 
wyszukiwanie, 
promowanie i 
wdrażanie 
długookresowych
źródeł finansowania 
podmiotów ekonomii 
społecznej. Ośrodek 
obejmuje swoim
zasięgiem subregion 
centralny południowy 
województwa 
śląskiego, tj. powiaty: 
Gliwice, Jaworzno,
Tychy, Mysłowice, 
Zabrze, bieruńsko− 
lędziński, gliwicki, 
mikołowski, pszczyński.
(2) Prowadzenie 
Afiliowanego Ośrodka 
Działaj Lokalnie. W 
ramach współpracy z 
Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce 
Ośrodek obejmował 
swoim zasięgiem 
powiaty mikołowski i 
pszczyński i część 
bieruńsko- lędzińskiego. 
Ośrodek prowadzi 
działania z zakresu 
animacji lokalnej i 
przyznaje mikrogranty 
dla organizacji i grup 
nieformalnych.
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Prowadzenie punktu 
dystrybucji żywności 
dla najuboższych 
mieszkańców gmin 
Łaziska Górne, Mikołów 
i Wyry w ramach 
Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-
2020 (POPŻ) 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy 
Najbardziej 
Potrzebującym. Jako 
Organizacja Partnerska 
Lokalna CSR prowadzi 
dystrybucję żywności 
wśród osób 
skierowanych przez
właściwe terytorialnie 
Ośrodki Pomocy 
Społecznej oraz 
prowadzi wśród 
beneficjentów działania 
towarzyszące 
dystrybucji żywności 
mające na celu 
aktywizację społeczną 
beneficjentów, w tym 
warsztaty o tematyce 
społecznej, konsultacje 
prawne, dystrybucja 
ubrań. Pomocą objęte 
zostają osoby i rodziny 
znajdujące się w 
trudnej sytuacji 
życiowej, 
dopuszczającej 
korzystanie z pomocy 
społecznej z powodów 
wskazanych w art. 7 
ustawy o pomocy 
społecznej.

88.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

(1) Prowadzenie 
programów reintegracji 
społecznej i zawodowej 
dla bezrobotnych osób 
z 
niepełnosprawnościami 
z terenu powiatów: 
mikołowskiego i 
pszczyńskiego; program 
reintegracji społecznej i 
zawodowej 
prowadzony jest w 
ramach Klubu Integracji 
Społecznej i obejmuje 
m. in. wsparcie doradcy 
zawodowego, 
psychologa, asystenta 
osoby 
niepełnosprawnej, 
trenera pracy, 
organizacja staży 
zawodowych i kursów 
pozwalających na 
zwiększenie kwalifikacji 
zawodowych.
(2) Prowadzenie 
programów reintegracji 
społecznej i 
zawodowych dla 
bezrobotnych 
mieszkańców powiatu 
pszczyńskiego 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym; program 
obejmuje m. in. 
wsparcie doradcy 
zawodowego, 
psychologa, asystenta 
osoby 
niepełnosprawnej, 
trenera pracy, 
organizacja staży 
zawodowych i kursów 
pozwalających na 
zwiększenie kwalifikacji 
zawodowych

78.10.Z
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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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie pokazów i 
zajęć z zakresu robotyki 
dla dzieci i młodzieży. 
Podstawowy program 
zajęć obejmuje cykl 
warsztatów z robotyki 
na trzech poziomach 
zaawansowania. Dzieci 
podczas kursu na 
wybranym poziomie 
pracują w 
dwuosobowych 
grupach pod nadzorem 
prowadzącego. W 
trakcie zajęć dzieci 
konstruują oraz 
programują roboty w 
taki sposób, aby 
wykonywał ich 
polecenia, np. omijały 
przeszkody, sortowały 
kolory, wydawały 
dźwięki itp. Zajęcia 
realizowane są w 
postaci programu 
szkoleń podzielonego 
na trzy etapy: Adept, 
Konstruktor  oraz 
Programista. Każde z 
kolejnych etapów wiążą 
się ze wzrostem stopnia 
trudności, 
skomplikowania 
budowanych modeli i 
konstrukcyjnych 
problemów do 
rozwiązania.

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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 wyników/zysków i strat) 2,623,492.08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,566,049.11 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 35,540.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1.70 zł

e) Pozostałe przychody 21,901.27 zł

2,045,971.33 zł

281,122.66 zł

179,243.44 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,268.45 zł

390.00 zł

8,878.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 34,723.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,506,337.43 zł
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2.4. Z innych źródeł 73,163.20 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 -26,118.54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 38,029.28 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19,238.65 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,633,625.89 zł 19,758.65 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

2,592,167.65 zł 19,758.65 zł

35,540.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

5,918.24 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Rehabilitacja Mariusza Urbanka 8,022.50 zł

2 Działaj Lokalnie 9,000.00 zł

3 Fundusz Kreatywności 2,216.15 zł

4 Promocja 1% 520.00 zł

1 Rehabilitacja Mariusza Urbanka 8,022.50 zł

2 Działaj Lokalnie 9,000.00 zł

3 Fundusz Kreatywności Woszczyce 2,216.15 zł

4 Promocja 1% 520.00 zł

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

3,520.05 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

19.0 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. 0,5 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)

13.3 etatów

31.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 805,472.31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

584,155.67 zł

584,155.67 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 221,316.64 zł

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

805,472.31 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,040.36 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 803,431.95 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
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)

15,878.79 zł

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

3,245.40 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

51,243.90 zł

13.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

3.00 osób

10.00 osób

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)

10.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5.00 osób

5.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

5,224.00 zł

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

0.00 zł

12. 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

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)

10. Wysokość najwyższego 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

4,917.69 zł

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

5,782.63 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Powierzenie realizacji 
zadania publicznego Gminy 
Mikołów w 2017 roku w 
dziedzinie pomocy 
społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób w zakresie 
realizowanych kursów i 
szkoleń w oparciu o projekt 
pt.: "Krok w przyszłość" w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa IX Włączenie 
Społeczne, Działanie 9.1 
Aktywna Integracja, 
Poddziałanie 9.1.6 Programy 
aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym- 
projekt pozakonkursowy

Cel główny: Stworzenie 
warunków do podejmowania 
aktywności zawodowej, 
przełamywanie indywidualnych 
barier utrudniających wejście 
na rynek pracy 37 osób, 
uczestników projektu 
realizowanego przez MOPS w 
Mikołowie pn. "Krok w 
przyszłość".

Gmina Mikołów 56,659.02 zł

2 Realizacja usług aktywnej 
integracji o charakterze 
zawodowym dla 33 
uczestników projektu "Krok 
w przyszłość"

Cel główny: Stworzenie 
warunków do podejmowania 
aktywności zawodowej, 
przełamywanie indywidualnych 
barier utrudniających wejście 
na rynek pracy 33 osób, 
uczestników projektu 
realizowanego przez PCPR w 
Mikołowie pn. "Krok w 
przyszłość".

Powiat Mikołowski 73,246.02 zł

3 Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego z 
uwzględnieniem elementów 
profilaktyki uzależnień, w 
ramach zadań określonych w 
Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na rok 2017

1) Diagnozowanie potrzeb 
dzieci i rodzin oraz 
organizowanie adekwatnej 
pomocy (we współpracy z 
innymi instytucjami);
2) Organizowanie czasu 
wolnego oraz rozwój 
zainteresowań dzieci;
3) Nadrobienie zaległości w 
edukacji poprzez pomoc w 
nauce;
4) Kształtowanie właściwych 
postaw społecznych poprzez 
prowadzenie zajęć 
profilaktycznych oraz 
edukacyjnych;
5) Stwarzanie rodzicom 
możliwości zwiększenia 
umiejętności wychowawczych.

Miasto Orzesze 76,667.51 zł
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4 Pomoc osobom i rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych osób i rodzin poprzez 
pozyskiwanie i dystrybucję 
żywności przekazywanej 
nieodpłatnie osobom i 
rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej m. in. w ramach 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym oraz 
prowadzenie działań w 
ramach środków 
towarzyszących zgodnie z 
wytycznymi określonymi w 
programie; dodatkowo w 
razie możliwości 
pozyskiwanie i dystrybucja 
ubrań i środków czystości

Cel główny: udzielenie 
bezpośredniej pomocy 
żywnościowej grupie minimum 
350 najuboższych mieszkańców 
gminy Łaziska Górne;
Cele szczegółowe:
1) Pozyskanie do 31 grudnia 
produktów spożywczych i ich 
dystrybucja;
2) Efektywna współpraca z OPS 
i Śląskim Bankiem Żywności w 
zakresie realizowanego zadania;
3) Aktywizacja beneficjentów 
pomocy żywnościowej poprzez 
prowadzenie zajęć 
tematycznych dostosowanych 
do ich potrzeb oraz 
zaangażowanie ich w 
organizację imprez 
tematycznych na poziomie 
lokalnym.

Gmina Łaziska Górne 43,635.01 zł

5 Realizacja Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) dla 
mieszkańców Gminy 
Mikołów, skierowanych 
przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Mikołowie

Cel główny: udzielenie 
bezpośredniej pomocy 
żywnościowej grupie minimum 
650 najuboższych mieszkańców 
gminy Mikołów;
Cele szczegółowe: 
1) Pozyskanie do 31 grudnia 
około 40 000 kg żywności i jej 
dystrybucja; 2) Efektywna 
współpraca z MOPS i Śląskim 
Bankiem Żywności w zakresie 
realizowanego zadania; 3) 
Aktywizacja beneficjentów 
pomocy żywnościowej poprzez 
prowadzenie zajęć 
tematycznych dostosowanych 
do ich potrzeb oraz 
zaangażowanie ich w 
organizację imprez 
tematycznych na poziomie 
lokalnym.

Gmina Mikołów 52,940.92 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

6 Pomoc osobom i rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych osób i rodzin poprzez 
pozyskiwanie i dystrybucję 
żywności przekazywanej 
nieodpłatnie osobom i 
rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym oraz 
prowadzenie działań w 
ramach środków 
towarzyszących zgodnie z 
wytycznymi określonymi w 
programie

Cel główny: udzielenie 
bezpośredniej pomocy 
żywnościowej grupie minimum 
50 najuboższych mieszkańców 
gminy Wyry; Cele szczegółowe: 
1) Pozyskanie do 31 grudnia 
żywności i jej dystrybucja; 2) 
Efektywna współpraca z GOPS i 
Śląskim Bankiem Żywności w 
zakresie realizowanego zadania; 
3) Aktywizacja beneficjentów 
pomocy żywnościowej poprzez 
prowadzenie zajęć 
tematycznych dostosowanych 
do ich potrzeb oraz 
zaangażowanie ich w 
organizację imprez 
tematycznych na poziomie 
lokalnym.

Gmina Wyry 5,000.00 zł

7 Prowadzenie animacji 
kulturalnych dla dzieci 
podczas Daisy Days

1) Przygotowanie przestrzeni 
dla wyrażania ekspresji oraz 
nabycia umiejętności 
artystycznych dzieci z powiatu 
pszczyńskiego podczas Daisy 
Days;
2) Podniesienie atrakcyjności 
kulturalnej imprezy;
3) Promocja działalności 
kulturalnej NGO;
4) Zapewnienie przestrzeni 
atrakcyjnych dla dzieci.

Powiat Pszczyński 1,000.00 zł

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

1 MOC-NGO - Silne 
organizacje, kompetentni 
liderzy i wolontariusze w 
podregionie tyskim

Zwiększenie zaangażowania 
społecznego oraz wzmocnienie 
potencjału organizacji 
obywatelskich działających na 
terenie podregionu tyskiego 
województwa śląskiego, 
poprzez inwestycję w rozwój 
minimum 15 liderów i 30 
wolontariuszy, prowadzenie 
lokalnego centrum 
wolontariatu, tworzenie 
partnerstwa 
międzysektorowego i udzielanie 
stałego kompleksowego 
wsparcia minimum 20 
organizacjom w okresie do 31 
grudnia 2017 roku.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

98,420.15 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Kamyk / 28.06.18
Piotr Bańczyk / 28.06.10

Wojciech Szwiec / 28.06.18
Andrzej Walas / 28.06.18

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Tychach 2

Druk: MPiPS 21


