
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica BOLESŁAWA 
CHROBREGO

Nr domu 56 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-423 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 583411083

Nr faksu 583411083 E-mail 
przyjazna_dlon@poczta.onet.
pl

Strona www www.przyjaznadlon.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19146860500000 6. Numer KRS 0000011404

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

Jerzy Tokaj Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Anna Jackowska - 
Oleszczak

wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Roman Ludkiewicz Skarbnik Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Rafał Dintar Sekretarz Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

Anna Strojna członek Zarządu 
Stowarzyszenia

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI "PRZYJAZNA DŁOŃ"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) stworzenie możliwości kontaktu pomiędzy osobami z kryzysami 
psychicznymi poza szpitalem i placówkami służby zdrowia;
b) wspieranie działalności samopomocowej, rehabilitacyjnej i 
terapeutycznej wobec osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin;
c) kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej 
osób, które mają lub miały problem ze zdrowiem psychicznym;
d) organizowanie banku informacji o miejscach pracy (w tym chronionej), 
pomoc w poszukiwaniu i organizowaniu miejsc pracy;
e) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
f) działanie charytatywne;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego;
l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, także działanie wspomagające rozwój demokracji;
m) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
n) działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo inne organizacje pozarządowe.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) pozyskiwanie środków materialnych na działalność objętą statutem od 
fundacji i innych organizacji pozarządowych, stworzonych w tym celu;
b) wspieranie działalności edukacyjnej, wydawniczej w zakresie higieny i 
rehabilitacji zdrowia psychicznego;
c) organizowanie obozów terapeutycznych, działalności klubowej poprzez 
współpracę z ośrodkami tzw. psychiatrii środowiskowej i lecznictwa 
otwartego, tj.: Oddziały Dzienne, Ośrodki Samopomocy;
d) organizowanie wsparcia dla osób z kryzysami psychicznymi, gdy 
zagrożone są ich prawa w urzędach, miejscach pracy i środowiskach 
rodzinnych;
e) współpracę z organizacjami politycznymi i administracją rządowa na 
rzecz stworzenia rozwiązań sprzyjających adaptacji osób z kryzysami 
psychicznymi do życia w społeczeństwie;
f) edukację i psychoedukację rodzin i opiekunów;
g) inicjowanie grup wparcia dla rodzin i opiekunów;
h) utworzenie i prowadzenie firmy społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej, mieszkań chronionych, hosteli, środowiskowych domów 
samopomocy i niepublicznych ZOZ – ów i innych ośrodków rehabilitacji i 
wsparcia.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Borysiewicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Ewa Umińska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Andrzej Lorenz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

130

0

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2015 Stowarzyszenie realizowało szereg zadań (finansowanych lub współfinansowanych ze 
środków publicznych), w tym:
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób przewlekle chorych psychicznie ( w 
tym: terapia indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa, arteterapia, treningi umiejętności społecznych, 
psychoedukacja)
- prowadzenie Klubu samopomocy dla 10 osób chorych psychicznie w Gdańsku oraz działalność Klubu 
samopomocy w Tczewie ( w tym zajęcia kulinarne, artystyczne, psychoedukacyjne, hipoterapia, 
wspólne celebrowanie świąt i uroczystości)
- Mieszkanie chronione dla 3 kobiet z doświadczeniem choroby psychicznej (zapewnienie miejsca 
czasowego pobytu, wsparcia merytorycznego, realizacja treningów umiejętności życia codziennego)
- Specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze ( w tym: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
zajęcia terapeutyczne i konsultacje indywidualne)
- prowadzenie Centrum Samopomocy "Przyjazna Dłoń" (w tym: psychoterapii indywidualnej i grupowej, 
grup samopomocy, warsztatów umiejętności społecznych i tematycznych dla osób z chorobami 
psychicznymi)
- organizacja wyjazdu rekreacyjno - integracyjnego do Łeby dla uczestników różnych form wsparcia 
realizowanych przez nasze Stowarzyszenie
- działania w ramach metody Otwartego Dialogu - konsultacje i spotkania z członkami rodzin i osobami 
chorującymi, tworzenie sieci społecznego oparcia w najbliższym otoczeniu chorego
- udział w organizacji międzynarodowego forum psychiatrii środowiskowej "Odwaga solidarności - 
szanse i wyzwania współczesnej psychiatrii" poprzez m.in. finansowanie uczestnictwa w niej dla osób 
niepełnosprawnych, cierpiących z powodu chorób psychicznych, a także udział w jego organizacji

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

Druk: MPiPS 3
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana; w tym: 
psychoterapia 
indywidualna i 
psychoterapia grupowa 
dla osób z chorobami i 
zaburzeniami 
psychicznymi, 
psychoedukacja dla 
osób chorujących oraz 
członków ich rodzin, 
działalność na rzecz 
higieny i ochrony 
zdrowia psychicznego 
oraz przeciwdziałania 
stygmatyzacji osób z 
chorobami 
psychicznymi 
(kampanie 
informacyjne, 
warsztaty, prelekcje, 
udział i organizacja 
konferencji itp.); 
współpraca z 
placówkami opieki 
zdrowotnej (szpitale i 
oddziały 
psychiatryczne, 
poradnie zdrowia 
psychicznego)

86.90.E
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana; w tym: 
prowadzenie grup 
wsparcia, warsztatów, 
poradnictwa 
indywidualnego i 
grupowego dla 
członków rodzin osób z 
chorobami i 
zaburzeniami 
psychicznymi; 
tworzenie sieci oparcia 
społecznego dla osób 
cierpiących z powodu 
zaburzeń psychicznych 
(m.in. w ramach działań 
na zasadach 
"Otwartego Dialogu"), 
współpraca ze 
środowiskiem lokalnym 
(członkami 
społeczności, 
instytucjami i 
placówkami w 
środowisku lokalnym a 
także samorządem i 
administracją rządową) 
na rzecz integracji osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi

88.99.Z

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

pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych; w 
tym: prowadzenie i 
działalność ośrodków 
wsparcia i rehabilitacji 
społecznej takich jak: 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób 
przewlekle chorujących 
psychicznie w Gdańsku, 
Kluby Samopomocy dla 
osób po kryzysach 
psychicznych w 
Gdańsku i Tczewie, 
Centrum Samopomocy 
"Przyjazna Dłoń"; 
realizacja 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania ( w tym 
usług opiekuńczych, 
zajęć terapeutycznych i 
konsultacji 
indywidualnych) w 
Gdańsku

88.10.Z
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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) 723,439.64 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 723,428.44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 11.20 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

138,243.00 zł

577,860.46 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,036.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 716,103.46 zł

Druk: MPiPS 6
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,288.78 zł

1,888.78 zł

2,400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 11.20 zł

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

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 1,094.10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,020.00 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: 751,283.22 zł 1,020.00 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

723,228.02 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

28,055.20 zł 1,020.00 zł

1 Konsultacje rodzinne do działań w ramach "Otwartego Dialogu" 1,020.00 zł

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

0.00 zł

Druk: MPiPS 7



5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 200.42 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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)

6.0 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)

4.2 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

33.00 osób fizycznych
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)

1.00 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

1.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 404,627.11 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

187,935.29 zł

187,935.29 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 216,691.82 zł

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

0.00 zł

0.00 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)

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

3.00 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 w 
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

0.00 osób
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w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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)

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
(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)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,466.04 zł

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

0.00 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

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

0.00 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

4,910.33 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Prowadzenie i zapewnienie 
20 miejsc dla dorosłych osób 
przewlekle psychicznie 
chorych typ A w 
środowiskowym domu 
samopomocy

Rehabilitacja psychospołeczna 
osób cierpiących na zaburzenia 
psychiczne poprzez działania 
samopomocowe, oddziaływania 
terapeutyczne oraz rozwijanie 
umiejętności społecznych i 
niezbędnych do życia 
codziennego

Miasto Gdańsk 295,860.00 zł

2 Prowadzenie i zapewnienie 
10 miejsc w klubie 
samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

• Aktywizacja osób po 
kryzysach psychicznych, 
stymulacja potrzeb, rozwijanie 
zainteresowań poprzez 
zaangażowanie w różne formy 
zajęć
• Wzrost samodzielności z 
zakresu czynności dnia 
codziennego poprzez regularny 
udział w terapii zajęciowej
• Wzrost samoświadomości i 
podmiotowości poprzez udział 
w terapii psychospołecznej
• Zapobieganie nawrotom 
choroby (zmniejszenie ilości 
hospitalizacji), lepsze radzenie 
sobie z chorobą i 
funkcjonowaniem społecznym

Miasto Gdańsk 48,000.00 zł

3 Prowadzenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu zamieszkania

1) uczenie i rozwijanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, w tym 
zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności 
zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych i 
umiejętności społecznego 
funkcjonowania, motywowanie 
do aktywności, leczenia i 
rehabilitacji, prowadzenie 
treningów umiejętności 
samoobsługi i umiejętności 
społecznych b) interwencje i 
pomoc w życiu w rodzinie,c)
pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych,d) pomoc w 
gospodarowaniu pieniędzmi;2) 
pielęgnacja - jako wspieranie 
procesuleczenia

Miasto Gdańsk 168,000.00 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)

4 Wyjazd rekreacyjno - 
integracyjny dla 20 osób 
chorujących psychicznie

-aktywizacja osób  z chorobami 
psychicznymi
- integracja osób z różnych 
ośrodków wsparcia
- trening organizacji czasu 
wolnego
- poprawa umiejętności 
społecznych w tym m.in. 
radzenie sobie w grupie

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego

20,000.00 zł

5 Prowadzenie mieszkania 
chronionego dla 3 osób 
chorujących psychicznie

• Rozwój i wzbogacenie oferty 
środowiskowego systemu 
wsparcia realizowana przez 
Stowarzyszenie „Przyjazna 
Dłoń”.
• Powrót osób usuniętych na 
margines z powodu choroby 
psychicznej do życia w 
społeczeństwie: 
usamodzielnienie na miarę 
indywidualnych możliwości 
podopiecznej, aktywizacja 
zawodowa i społeczna 
• Utrzymanie lub podniesienie 
umiejętności w zakresie 
samoobsługi, samodzielności 
życiowej, utrzymywania 
kontaktów oraz pełnienia ról 
społecznych  
• Dalsza rehabilitacja 
poszpitalna

Miasto Gdańsk 43,000.00 zł

6 Klub Samopomocy w 
Tczewie

Rozwijanie ruchu samopomocy 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi, rozwój 
umiejętności społecznych, 
podtrzymywanie sieci oparcia 
społecznego

Miasto Tczew 3,000.00 zł

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

1 Centrum samopomocy 
'Przyjazna Dłoń"

Rehabilitacja psychospołeczna 
osób cierpiących na zaburzenia 
psychiczne poprzez działania
samopomocowe, oddziaływania 
terapeutyczne oraz rozwijanie 
umiejętności i zainteresowań.

PFRON 126,243.46 zł

2 Sympozjum "Odwaga 
Solidarności"

Wsparcie organizacji polsko- 
niemieckiego sympozjum 
psychiatrii środowiskowej m.in. 
poprzez sfinansowanie udziału 
w nim dla osób z chorobami 
psychicznymi

Miasto Gdańsk 5,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 1

3 "Otwarty Dialog" Integracja środowiska 
rodzinnego i społecznego osób 
chorujących psychicznie
Tworzenie sieci oparcia 
społecznego dla osób 
chorujących psychicznie w ich 
najbliższym otoczeniu
Wsparcie wszystkich 
elementów systemu, w którym 
żyje osoba z zaburzeniami 
psychicznymi, wzmocnienie ich 
wspólpracy

Pomorski Urząd Wojewódzki 7,000.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Tokaj
Anna Jackowska - Oleszczak

Roman Ludkiewicz
Rafał Dintar
Anna Strojna
31.03.2016

Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-30
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