
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina SĘDZISZÓW

Powiat JĘDRZEJOWSKI

Ulica UL. DWORCOWA Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość SĘDZISZÓW Kod pocztowy 28-340 Poczta SĘDZISZÓW Nr telefonu 537683600

Nr faksu - E-mail biuro.fundacja.pir@wp.pl Strona www www.fpir.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-01-02

2018-06-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26074205900000 6. Numer KRS 0000492603

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

EDYTA KUNICKA PRZEZES ZARZĄDU TAK

IWONA KWIECIEŃ WICEPREZES 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

BARBARA KORNOBIS PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

JUSTYNA KURP WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

BOŻENA ŚWIATEK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest: działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 
opieki i pomocy społecznej; nauki, edukacji, oświaty, wychowania i terapii 
(w tym dzieci i osób niepełnosprawnych); kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony 
środowiska (w szczególności ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego). A ponadto: pobudzanie i wspieranie 
inicjatyw rozwoju lokalnego (m.in. tworzenie/utrzymanie stałych miejsc 
pracy); wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju 
regionalnego, inicjatyw i demokracji lokalnej oraz wzrostu społecznej 
aktywności i odpowiedzialności; propagowanie zrównoważonego rozwoju 
i społeczeństwa opartego na wiedzy; rozwijanie i umacnianie postaw 
nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego; edukacja prawna i obywatelska; likwidowanie 
nierówności społecznych w regionie; wspieranie rozwoju turystyki, eko- i 
agroturystyki, drobnej wytwórczości; wspieranie i uczestniczenie w 
działaniach dotyczących konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury; 
wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 
zwiększenie dostępności TIK; inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć 
w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury społecznej, usług 
publicznych; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; promocja i 
upowszechnianie ES; promowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju 
energii odnawialnej; wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego; wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników; wspieranie włączenia społecznego; przeciwdziałanie 
problemowi ubóstwa, bezrobocia oraz marginalizacji grup 
defaworyzowanych; rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie i 
uczestniczenie w działaniach nacelowanych na inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie; wspieranie działalności 
podnoszącej jakość systemu oświaty; wspieranie działalności 
wzmacniających i rozwijających potencjał uczelni wyższych; działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, 
organizacji pozarządowych itp.; propagowanie działań na rzecz integracji 
europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
i działań zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze 
źródeł zewnętrznych; promocja i organizacja wolontariatu; 
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji; promocja 
regionu, rozwój turystyki, ochrona miejsc pamięci i zabytków w regionie; 
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; wspieranie różnorodnych 
form aktywności społecznej; zajęcia dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz uczącej się; inspirowanie i wspomaganie 
przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania 
czasu wolnego; wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania 
patologiom; popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-
wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą; rehabilitacja osób z 
dysfunkcjami ruchowymi; stosowanie metod niekonwencjonalnych z 
zakresie pomocy; prowadzenie placówek oświatowych (system oświaty); 
wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Realizacja celów poprzez: inicjowanie i pozyskiwanie pomocy rzeczowej i 
finansowej; skupianie wokół celów statutowych FPiR przedstawicieli 
nauki, edukacji, kultury, sztuki, sportu, organizacji pozarządowych i 
instytucji, przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, rolnictwa, promocji i mediów, w kraju i za granicą; 
współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami 
statutowymi FPiR (w tym z instytucjami publicznymi, samorządami, 
szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą); 
organizowanie lub finansowanie: konferencji, seminariów, sympozjów, 
szkoleń, targów, imprez promocyjnych lub edukacyjnych; działalności 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów 
statutowych FPiR; obozów młodzieżowych i studenckich; spotkań, 
prezentacji, wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali, koncertów, 
pikników, aukcji; imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych; akcji 
propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną i 
aktywność zawodową w tym zakresie; udzielanie informacji lub pomocy 
edukacyjnej i szkoleniowej; prowadzenie biur doradztwa pracowniczego, 
prawnego, zdrowotnego, środowiskowego i edukacyjnego; promowanie, 
organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych 
przedsięwzięć w zakresie celów statutowych FPiR; działanie lobbingowe 
wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich 
szczebli w zakresie celów statutowych FPiR; udzielanie wsparcia 
finansowego, merytorycznego i rzeczowego oraz w zakresie poradnictwa 
prawnego, zawodowego lub psychologicznego osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej oraz ich otoczenia 
środowiskowego; podejmowanie inicjatyw mających na celu 
przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz na rzecz grup 
wymagających wsparcia; podejmowanie działań aktywizacji społeczno-
zawodowej w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia lub 
samozatrudnienia w szczególności dla osób z obszarów wiejskich oraz 
niepełnosprawnych, zmierzające do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz zagrożonych 
utratą pracy, w tym działalność na rzecz promocji zatrudnienia, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; realizowanie 
działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich; 
prowadzenie wszechstronnego poradnictwa indywidualnego i 
instytucjonalnego; realizowanie działań na rzecz mieszkańców obszarów 
wiejskich; działalność kulturalna, artystyczna i sportowa na rzecz osób 
indywidualnych, w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; organizowanie pozaszkolnych 
form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa z zakresu 
przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności FPiR; 
realizowanie programów naukowych i badawczych oraz nowatorskich 
programów edukacyjnych i nowych form kształcenia; organizowanie i 
finansowanie badań i analiz dotyczących życia społecznego i 
gospodarczego; opracowywanie i promowanie programów w zakresie 
określonym celami statutowymi FPiR, w tym i w zakresie zdobywania 
przez pracowników i osoby pozostające bez pracy nowych umiejętności 
zawodowych lub doskonalenia już posiadanych; realizowanie programów 
zmierzających do podnoszenia kwalifikacji bądź zmierzających do poprawy 
sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do 
wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy; działalność 
wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz 
członków takich organizacji; działalność zmierzająca do budowy 
prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem 
organizacji pozarządowych i administracją publiczną i samorządową; 
udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej, doradczej, organizacyjnej i 
finansowej jednostkom i grupom obywatelskim podejmującym działania 
w zakresie określonym celami FPiR, a także udzielanie takiej pomocy 
organizacjom pozarządowym; wszechstronna działalność w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia; gromadzenie oraz upowszechnianie danych i 
informacji oraz organizowanie wymiany doświadczeń z różnych sfer życia 
społecznego i gospodarczego na rynku pracy; współpracę z osobami i 
instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w 
zakresie objętym celami FPiR; podejmowanie wszelkich działań i 
projektów realizujących cele statutowe Fundacji; aplikowanie o fundusze 
krajowe i międzynarodowe, z których organizowana będzie działalność 
statutowa FPiR.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 Fundacja Perspektywy i Rozwój podjęła następujące działania:
- realizacja projektu partnerskiego pn "Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług 
społecznych" - celem głównym projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających 
rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowości wysokiej jakości 
środowiskowych usług społecznych dla 256 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób 
niepełnosprawnych, z terenu woj świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 
31 maja 2020 r.; kwota projektu opiewa na 5 193 627,83 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 wynosi 4 690 081,73 zł; liderem projektu jest Fundacja Perspektywy i Rozwój, a partnerami: Powiat 
Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sędziszowie, Gmina Słupia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, Stowarzyszenie Pro Bono, Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka; w ramach projektu Fundacja Perspektywy i Rozwój zaadaptowała lokal i utworzyła 
Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” w budynku po dawnym internacie przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Krzelowie; wsparciem 
objętych zostało 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenów gmin: Sędziszów, Słupia, 
Nagłowice, Wodzisław i Jędrzejów; FPiR zapewniła Uczestnikom Projektu dowóz do DDP i odwóz do domów, trzy posiłki 
dziennie, opiekę podczas dowozów/odwozów, opiekę podczas pobytu w DDP, różnorodne formy: terapii zajęciowej, fizjoterapii 
(kinezyterapii, gimnastyki, ćwiczeń usprawniających itp., spacerów – w tym z wykorzystaniem techniki Nordic Walking), 
treningów funkcjonowania w codziennym życiu, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
treningów pamięci i koncentracji, treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych, zajęć ruchowo-
tanecznych, zajęć relaksacyjnych i wyciszających, arteterapii (muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii, innych – 
według potrzeb i zainteresowań),
- realizacja dwuletniego projektu pn "Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA" - projekt dotyczy 
utworzenia CASiM „ARKADIA”, które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wspiera osoby starsze, podmiotowość 
społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integruje je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie 
prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i 
językowych, aktywność turystyczną; zadanie publiczne realizowane jest w Partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II w Sędziszowie; projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – 
mieszkańców gmin: Sędziszów, Słupia (Jędrzejowska), Nagłowice, Wodzisław, Jędrzejów; projekt finansowany (w kwocie 287 
860,00 zł) ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; w ramach działalności CASiM „ARKADIA” odbywają się: spotkania 
integracyjne, wykłady pn „ŚWIADOMY OBYWATEL”, obchody 100-lecia niepodległości Polski (jedną z form był wyjazd do 
Muzeum Czynu Niepodległościowego – Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach), wyjazdy integracyjne, 
spotkania z prawnikiem i psychologiem, a ponadto - BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ (zajęcia z 
zakresu ICT, nauka języka obcego), BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty teatralne), 
BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (zajęcia ruchowe w wodzie, nauka pływania, choreoterapia, joga); zajęcia/warsztaty będą trwały 
16 miesięcy; uczestnicy (100 osób) zostali zakwalifikowani na 8 miesięcy do poszczególnych 10-osobowych grup 
zajęciowo/warsztatowych wchodzących w skład 3 bloków tematycznych; aby każdy z nich miał możliwość udziału w różnych 
zajęciach/ warsztatach, po pierwszych 8 miesiącach trwania projektu i zakończeniu poszczególnych cykli szkoleniowych, 
nastąpiło przegrupowanie uczestników,
- realizacja projektu pt. „CZAS SENIORA I JUNIORA” w okresie od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.; celem projektu jest integracja 
międzypokoleniowa w formie aktywności fizycznej – zajęć ruchowych w wodzie dla grupy seniorów i młodszych pokoleń na 
basenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie; koszt dofinansowania zadania: 3 840,00 zł pochodzi ze środków Gminy 
Sędziszów w 2019 r.,
- realizacja projektu pn. „RAZEM TWORZYMY RODZINĘ – ROZWÓJ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE 
JĘDRZEJOWSKIM DLA RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA” - projekt partnerski realizowany przez Fundację 
Perspektywy i Rozwój z siedzibą w Sędziszowie, Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie oraz 
Gminę Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r; ogólna 
wartość projektu wynosi 2 136 742,93 zł z czego: 1 959 645,38 zł jest to kwota uzyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; liderem jest Powiat Jędrzejowski/PCPR w Jędrzejowie; celem głównym tego 
przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach:
 - utworzenia – przez Fundację Perspektywy i Rozwój – Dziennego Domu Pomocy ARKADIA+ dla 15 osób;
 - utworzenia – przez Gminę Oksa/GOPS w Oksie – świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci, 
 - objęcie – przez Powiat Jędrzejowski/PCPR w Jędrzejowie – 290 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
wsparciem w ramach Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny.
Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+, prowadzony przez Fundację Perspektywy i Rozwój, obejmuje wsparciem dziennym 15 osób 
niesamodzielnych w tym starszych oraz niepełnosprawnych 
z Gminy Sędziszów oraz gmin ościennych (Słupia, Nagłowice, Jędrzejów, Wodzisław). Dla każdego uczestnika projektu, przy jego 
udziale, została opracowana Indywidualna Ścieżka Wsparcia, która uwzględnia jego potrzeby osobiste, zdrowotne, 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy.

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

145

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pielęgnacyjne, a także potrzeby i możliwości psychofizyczne. W ramach projektu, pod działalność DDP, zostały zaadaptowane 
pomieszczenia w budynku po byłym internacie przy ZS CKR im. M. Rataja w Krzelowie. Zastosowanie projektowania 
uniwersalnego pozwoliło na zapewnienie dostępności świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnościami. Placówka została 
wyposażona w pomoce i środki niezbędne do świadczenia opieki dziennej i realizacji założonego celu. FPiR zapewniła 
Uczestnikom Projektu dowóz do DDP i odwóz do domów, trzy posiłki dziennie, opiekę podczas dowozów/odwozów, opiekę 
podczas pobytu w DDP, różnorodne formy: terapii zajęciowej, socjoterapii, fizjoterapii (kinezyterapii, gimnastyki, ćwiczeń 
usprawniających itp., spacerów – w tym z wykorzystaniem techniki Nordic Walking), treningów funkcjonowania w codziennym 
życiu, treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningów pamięci i koncentracji, treningów 
umiejętności spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych, zajęć ruchowo-tanecznych, zajęć relaksacyjnych i wyciszających, 
arteterapii (muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii, innych – według potrzeb i zainteresowań).

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Przedmiotem działalności FPiR w 2019 r., w 
sferze: "pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" 
było zapewnienie kompleksowości wysokiej 
jakości środowiskowych usług społecznych dla 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z terenu woj. świętokrzyskiego, 
mieszkańców powiatu jędrzejowskiego poprzez 
prowadzenie Dziennego Domu Pobytu 
„ARKADIA” dla 30 osób zależnych starszych 
niesamodzielnych, w tym osób 
niepełnosprawnych oraz utworzenie Dziennego 
Domu Pobytu „ARKADIA+” dla15 osób zależnych 
starszych niesamodzielnych, w tym osób 
niepełnosprawnych.

88.10.Z 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Przedmiotem działalności FPiR w 2019 r., w 
sferze: "działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych" było 
upowszechnianie różnych form aktywizujących 
100 osób (60 osób w wieku 60+ i 40 osób w 
wieku poniżej 60 lat) poprzez działania 
zmierzające do zdobywania wiedzy w sferze 
działań obywatelskich oraz integrujące i 
solidaryzujące pokolenia. Zajęcia zostały 
podzielone na trzy bloki tematyczne: BLOK 
SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH 
POKOLEŃ, w którym proponowano: zajęcia z 
zakresu ICT (komputerowe), naukę języka 
obcego; BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, a w nim: 
warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty 
teatralne; BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
oferujący: zajęcia ruchowe w wodzie, naukę 
pływania, choreoterapię, jogę. Oprócz tego: 
wsparcie prawnika i psychologa; spotkania 
integracyjne; wykłady pn. ŚWIADOMY 
OBYWATEL; wyjazdy integracyjne pn. CUDZE 
CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE.

94.99.Z 0,00 zł
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840,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 317 350,48 zł

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) 1 375 423,77 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 375 423,77 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 27 120,00 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

3 300,00 zł

1 056 921,79 zł

257 128,69 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

w 
tym:

0,00 zł

27 120,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 30 112,89 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 28 110,31 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 kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 354 616,21 zł 0,00 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

1 347 313,46 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2,75 zł

0,00 zł

7 300,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

6 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)

6,00 etatów

25 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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

1 638 275,21 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 484 202,76 zł

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

484 202,76 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)  

1 301,62 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

229 164,46 zł

229 164,46 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 255 038,30 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 484 202,76 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)

Nie dotyczy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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) 

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

1 Działalność statutowa. Cele statutowe. Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski 
Sędziszów, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

257 128,69 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

5 651,20 zł

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

1 Działalność statutowa. Cele statutowe. Ministerstwo Finansów, Narodowy 
Instytut Wolności

1 056 911,79 zł

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

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

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)

Nie dotyczy.

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

organizacji

Edyta Kunicka
Iwona Kwiecień 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

1 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 1

2020-10-15
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