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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica ARKOŃSKA Nr domu 17-18 Nr lokalu U4 U5

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-470 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-829-01-02

Nr faksu 91-829-01-02 E-mail wiez@wiez.org.pl Strona www www.wiez.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-12-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81266488100000 6. Numer KRS 0000185565

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 Makulska-
Kapuścińska

Prezes 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 RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Edward Suchanek Wiceprezes TAK

Liliana Chudzik Wiceprezes TAK

Dorota Bednarczyk Skarbnik TAK

Danuta Pacanowska Sekretarz TAK

Wanda Gajda Członek TAK

Anna Jastrzębska Członek TAK

Jolanta Stawska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Michalska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Matychniak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizacja podstawowych celów statutowych w 2014 roku.

 I. Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych 
psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów”
               Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" od wielu lat kontynuuje 
działania skierowane do lokalnej społeczności dotyczące edukacji na temat praw osób chorujących 
psychicznie i kształtowania postaw obywatelskich  jak akceptacja, zrozumienie, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu.
 W 2014 roku te działania były realizowane w Szczecinie jak  również w innych miastach województwa 
zachodniopomorskiego. 
- W dniu 25 lutego 2014 r. została podpisana umowa partnerska z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Policach, Stowarzyszeniem  „Rodzina” w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim i 
Stowarzyszeniem „Więź”. W ramach tej umowy przedstawiciele   Stowarzyszenia „Więź”   prowadzili  
jako wolontariusze prelekcje w sześciu Radach Osiedlowych Polic. Tematyka prelekcji dotyczyła  
profilaktyki zdrowia psychicznego i problemów z jakimi zmagają się osoby chorujące psychicznie. 
Członkowie stowarzyszenia  po przebytym kryzysie psychicznym opowiedzieli swoją drogę do 
zdrowienia. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Polic. Większość osób po raz 
pierwszy spotkała się z przekazem prawdziwych informacji dotyczących chorób psychicznych i 
problemów z jakimi borykają się chorzy psychicznie.  Stwierdzić należy, że  istnieje duże 
zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę o problematyce osób chorujących psychicznie i profilaktyce 
zdrowia psychicznego.
 - W dniu  13.03.14 uczestniczyliśmy w spotkaniu dot. działalności szczecińskich OPP pn." Niewiele 
trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%". Spotkanie było skierowane do mieszkańców Szczecina i miało 
na celu rozpropagowanie działalności organizacji działających na terenie miasta i podarowanie 
organizacjom 1%. Nasi przedstawiciele zaprezentowali cele i zadania jakie realizuje nasza organizacja. 
Przedstawili prezentację multimedialną. Każda zainteresowana osoba otrzymywała wyczerpującą 
informację  dot. działalności Stowarzyszenia. Spotkanie miało miejsce w najpopularniejszej galerii 
handlowej "Galaxy" w Szczecinie. 
 -24 marca i 1 kwietnia  bieżącego roku nasi członkowie wyjechali na ulice Szczecina zabytkowym 
tramwajem z hasłem na oknach „Zostaw 1% w Szczecinie”. Na przystankach rozdawali ulotki promujące 
Stowarzyszenie „Więź”. Była to też okazja, by porozmawiać ze szczecinianami na temat zdrowia 
psychicznego i możliwości wpłacenia na konto Stowarzyszenia podatku dochodowego w wysokości 1%.  

 - W cyklicznym  wydarzeniu pn. XIII Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" 
, które odbyło się 25 maja 14 r., członkowie Stowarzyszenia przekazywali zainteresowanym 
mieszkańcom Szczecina ulotki informujące o celach realizowanych przez Stowarzyszenie "Więź". 
Zapoznawali z problematyką związaną ze zdrowiem psychicznym.
- 2 czerwca 14  członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni przez Gminno Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim . Członkowie Stowarzyszenia  przygotowali prelekcje dotyczące 
„Promocji zdrowia psychicznego”. Zarówno pracownicy socjalni jak i PUP byli bardzo zainteresowani 
przedstawioną tematyką.  

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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- 11 października 2014 r.  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie „Rodzina” zorganizowali „Piknik 
Rodzinny” w ramach projektu partnerskiego „Bądź Szczęśliwy, zadbaj o swoje zdrowie psychiczne”, 
dofinansowanego przez Urząd Miasta Szczecina. Zadaniem projektu było promowanie zdrowia 
psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji i izolacji społecznej osób chorujących na schizofrenię oraz 
włączenie się społeczności lokalnej do wspólnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
- 22 października 14 r. członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu pn." Jak żyć ze schizofrenią 
i jak należy rozpoznawać jej objawy", które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w 
Stargardzie Szczecińskim. Jednym z organizatorów była stargardzka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Pracownia” .Członek Stowarzyszenia "Więź" przedstawił prelekcję na temat drogi 
powrotu do zdrowia. Spotkanie odbyło się w ramach tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego pod hasłem „Życie ze schizofrenią”.
Ponadto  oprócz strony internetowej Stowarzyszenia „Więź”  na której można zapoznać  się z 
działalnością naszej organizacji, od ubiegłego roku  na portalu „Facebook” został utworzony profil 
Stowarzyszenia, gdzie można się zapoznać z działalnością i twórczością naszych członków. Wspomniane 
media umożliwiają przybliżenie problematyki osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów. 
  II. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również ich 
rodzinom oraz opiekunom.
   W ramach rocznego projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta Szczecin  „Razem nawet do 
gwiazd” w okresie od 3.02.2014.do 31.12.2014 członkowie Stowarzyszenia z niepełnosprawnością 
psychiczną skorzystali z wszechstronnej rehabilitacji i zajęć  sprzyjających poprawie zdrowia 
psychicznego, a mianowicie: 
 - warsztaty terapii grupowej
Poczucie izolacji, niezrozumienia, wycofanie z życia społecznego na skutek przytłaczających emocji 
spowodowanych chorobą psychiczną a także konflikty rodzinne i nieumiejętność komunikowania się z 
innymi są częstymi zjawiskami w rodzinach osób chorujących psychicznie. W bezpiecznym otoczeniu i 
atmosferze, jaką stwarza grupa, osoba chorująca psychicznie może przyjrzeć się sobie i zrozumieć swoje 
reakcje, zachowania i wzorce relacji, w jakie wchodzi z innymi ludźmi. W dalszej fazie może ćwiczyć 
nowe zachowania i przenosić je do codziennego życia.
- warsztaty terapii indywidualnej
Osoby odczuwające potrzebę indywidualnej porady terapeutycznej będą zgłaszały swoją chęć 
uczestnictwa, terapeucie prowadzącemu zajęcia. Taki rodzaj terapii jest potrzebny ze względu na to, że 
nie zawsze osoba chorująca psychicznie chce poruszać swoje problemy w grupie.
- trening kognitywny - działanie innowacyjne
Zawierał zbiór zadań pomagających osobom z zaburzeniami psychicznymi w poprawie funkcjonowania 
w życiu codziennym. Poprawia on umiejętności tj. pamięć , uwaga, spostrzeganie czy wyobraźnia, które 
są nieodłącznym elementem życia człowieka. Badania wykazują że aspekt kognitywny choroby, 
problem z pamięcią i uwagą pojawia się znacznie wcześniej niż psychoza i są najbardziej odporne na 
leczenie.
- trening metapoznawczy (MCT) - działanie innowacyjne
Stanowi nowy sposób interwencji terapeutycznych nakierowanych na modyfikację specyficznych 
zniekształceń poznawczych obserwowanych u osób chorych na schizofrenię. W badaniach i praktyce 
klinicznej u osób ze schizofrenią często obserwuje się podejmowanie pochopnych decyzji, trudności w 
rozumieniu intencji innych czy też błędy atrybucji. MCT polega na oddziaływaniach grupowych (3-10 
pacjentów). Jego celem jest, po pierwsze, zwiększenie świadomości zniekształceń poznawczych i 
zwrócenie uwagi na ich związek z epizodem psychotycznym. Wiedza przedstawiona pacjentom poparta 
jest przykładami, tak, aby część edukacyjna nie miała formy jedynie suchego wykładu.
Drugim, bardzo ważnym, celem jest demonstracja, poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia, 
zniekształceń poznawczych i dyskusja o ich konsekwencjach dla funkcjonowania (np. w wyniku 
podejmowania pochopnych decyzji) oraz nauczenie sposobów unikania zniekształconych sądów 
poznawczych.
- warsztaty psychoedukacji
Celem warsztatów jest lepsze zrozumienie przez pacjenta własnego stanu zdrowia psychicznego. 
Wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne zasoby w radzeniu sobie z chorobą by 
zapobiec nawrotom i podwyższyć jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej. U podstaw takich 
oddziaływań leży założenie, że z większą wiedzą na temat własnego stanu zdrowia  pacjent może sobie 
lepiej z nią radzić.
- warsztaty „Poznaję moje miasto” 
W działania warsztatowe włączony jest rodzaj prostej gry terenowej często organizowanej na obozach 
harcerskich. W wersji bardziej skomplikowanej organizatorzy układają łamigłówki i zadania, mające 
doprowadzić do odnalezienia miejsc, do których zawodnicy mają dotrzeć. Mają funkcję wychowawczą i 
dydaktyczną. Ich celem jest uczenie poprzez zabawę różnych ważnych dla beneficjentów umiejętności 
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psychospołecznych. Zakładamy, że część z gier organizowana będzie przez samych beneficjentów, co 
rozbudzi ich wyobraźnię i zmotywuje do działania.

- warsztaty na temat kultury – wolontariat
Od dwóch lat prowadzi wolontariusz - student US. W czasie zajęć beneficjenci zadania zapoznają się z 
filozofią życiową różnych sławnych ludzi a następnie mają okazję uczestniczyć w dyskusji na ten temat. 
Dla osób chorujących psychicznie jest to okazja do ćwiczenia dłuższych, swobodnych wypowiedzi, 
przedstawienia swojego poglądu na nurtujące tematy światopoglądowe i poszerzenia wiedzy o 
sławnych ludziach.
- spotkania klubowe – wolontariat
Wolontariuszki z US prowadzą spotkania klubowe dla osób chorujących psychicznie. W czasie spotkań 
przeprowadzone zostaną gry zespołowe i zabawy, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary a 
także instruktaż malarski. Celem tych zajęć jest wprowadzenie beneficjentów w dobry nastrój, 
podniesienie sprawności intelektualnej, integracja z grupą.

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną biorące udział  w projekcie zwiększyły swoje umiejętności 
nawiązywania relacji społecznych, umiejętności współdziałania i współpracy z innymi, wzmocniły 
poczucie własnej wartości i akceptacji oraz poczucia własnej wartości  Zwiększyły także zasoby osobiste 
takie jak: samodzielność, niezależność, radzenie sobie z zadaniami życia codziennego. Ponadto poznały 
usytuowanie ważnych urzędów i miejsc kultury, nabyły umiejętność odczytywania planu miasta, 
poruszania się po mieście za pomocą komunikacji miejskiej i zwiększyły swoje zainteresowania 
kulturalne. Osoby chorujące psychicznie zdobywają w ten sposób umiejętność poruszania się po 
mieście i znajdowania ważnych ośrodków administracji i kultury, załatwiania spraw urzędowych i 
społecznych. Działania te odbudowują zaburzone poczucie własnej wartości, poprawiają umiejętności 
komunikacyjne, rozbudzają zainteresowania kulturalne i historyczne, zwiększają aktywność życiową 
oraz umiejętność zaspokajania własnych potrzeb.

III. Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie
   W roku 2014 członkowie Stowarzyszenia- osoby chorujące psychicznie, ich rodziny, znajomi, 
przyjaciele aktywnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w siedzibie stowarzyszenia , w 
wydarzeniach kulturalnych takich jak wyście do kina, teatru, opery,, wyjazdach integracyjno-
wypoczynkowych, imprezach turystycznych- rajdy, spacery, pikniki, w spotkaniach okazjonalnych – 
Wielkanoc,  Dni Morza, Andrzejki, Wigilia, Wieczór Sylwestrowy.  Wspólny udział w powyższych 
wydarzeniach stał się okazją do aktywizowania i integracji osób po przebytym kryzysie psychicznym i 
ich rodzin ze środowiskiem ludzi zdrowych, jak również poprawy kondycji psychicznej i fizycznej.   
Ponadto w 2014 roku członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w trzech wyjazdach wielodniowych  do 
Wałcza, Karpacza, Ińska.  
IV. Udział członków Stowarzyszenia w szkoleniach, konferencjach,  
W roku 2014 skupiliśmy się na cyklicznych inicjatywach , które przybliżają działalność stowarzyszenia  
lokalnej społeczności. Postawiliśmy również na rozszerzenie wiedzy z zakresu współpracy z władzami 
samorządowymi miasta Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego, jak też szeroko pojętej 
wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Bardzo ważnym  punktem był udział w szkoleniach  i 
konferencjach, gdzie problematyka jest związana ze zdrowiem psychicznym i wdrażaniem Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 V. Współpraca Stowarzyszenia „Więź” z innymi instytucjami i organizacjami                                                   
           
                 W 2014 roku Stowarzyszenie "Więź" kontynuowało współpracę z Urzędem Miasta Szczecin, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Domem Pomocy Społecznej przy ul 
Broniewskiego 4,  Domem - Klubem "Pod Fontanną", Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób 
Chorych Psychicznie "Rodzina" w Szczecinie. 
  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź nawiązało współpracę w ramach  
partnerstwa ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Wspólnie  
zorganizowaliśmy w okresie od 22.09.14 do 10.12.14 roku szereg spotkań wspierających i 
aktywizujących osoby niepełnosprawne psychicznie .  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach  zaprosił nas do udziału w projekcie unijnym "Pobudka obudź 
swój potencjał". Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezie integracyjnej skupiającej 
osoby chorujące psychicznie.
W czerwcu 2014 r Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim  zaprosił nasze 
Stowarzyszenie do współpracy w zakresie  podzielenia się wieloletnim doświadczeniem w pracy z 
osobami chorującymi psychicznie, przeprowadzenia szkoleń, warsztatów dla pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia 
poprowadzili warsztaty dla pracowników GOPS i Urzędu Pracy, a osoby chorujące psychicznie podzieliły 
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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 faktycznie 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)

82

4

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

się swoimi doświadczeniami w drodze do zdrowienia.   
W ramach  projektu "Bądź szczęśliwy- zadbaj o swoje zdrowie psychiczne"  Stowarzyszenie "Więź" wraz 
ze Stowarzyszeniem Rodzina w Szczecinie zrealizowało szereg inicjatyw skierowanych do mieszkańców 
naszego miasta. Zorganizowaliśmy między innymi piknik rodzinny z okazji obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego, warsztaty teatralne i szkoleniowe.
Ważnym partnerem jest również Dom- Klub „Pod fontanną”, gdzie  uczestniczyliśmy w otwarciu 
wystaw malarstwa i fotografii  prezentowanych przez osoby chorujące psychicznie. W maju w galerii 
zaprezentowały swoje prace malarskie dwie członkinie naszego Stowarzyszenia.
Jak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy - to temat spotkania, które odbyło się w 
budynku Starostwa Powiatowego. Organizatorem  była stargardzka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Pracownia”. W spotkaniu  wystąpił z prelekcją członek Stowarzyszenia i zostały 
zaprezentowane prace malarskie dwóch członkiń. 
 Efektywnie kontynuowana jest współpraca z Kancelarią Adwokacką pani Karoliny Szymali, która udziela 
nieodpłatnych porad prawnych członkom i Zarządowi Stowarzyszenia. 
W czerwcu 2014 r . przystąpiliśmy do ogólnopolskiego Porozumienia na Rzecz Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Podstawowym celem Porozumienia są działania na rzecz realizacji 
NPOZP przez poparcie w wyborach europejskich, krajowych i samorządowych osób ,które w swoich 
programach wyborczych wskazują na konkretne sposoby wdrożenia NPOZP i posiadają określone plany  
w tym kierunku.  Ten cel jest realizowany poprzez prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz 
realizowania NPOZP jak również działań opiniotwórczych przez współpracę z mediami, instytucjami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz NPOZP.
  Prezeska Stowarzyszenia jest członkiem Zespołu koordynującego wdrożenie Regionalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ponadto od wielu lat naszym bliskim partnerem, z którym wymieniamy 
doświadczenia w zakresie wspierania osób chorujących psychicznie, jest Związek Stowarzyszeń Rodzin i 
Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA w Toruniu.  
Również aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej w Warszawie.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

REHABILITACJA I POPRAWA 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO:
- WARSZTATY TERAPII 
GRUPOWEJ
Poczucie izolacji, 
niezrozumienia, wycofanie 
z życia społecznego na 
skutek przytłaczających 
emocji spowodowanych 
chorobą psychiczną a także 
konflikty rodzinne i 
nieumiejętność 
komunikowania się z innymi 
są częstymi zjawiskami w 
rodzinach osób chorujących 
psychicznie. W 
bezpiecznym otoczeniu i 
atmosferze, jaką stwarza 
grupa, osoba chorująca 
psychicznie może przyjrzeć 
się sobie i zrozumieć swoje 
reakcje, zachowania i 
wzorce relacji, w jakie 
wchodzi z innymi ludźmi. W 
dalszej fazie może ćwiczyć 
nowe zachowania i 
przenosić je do 
codziennego życia.
- WARSZTATY TERAPII 
INDYWIDUALNEJ
Osoby odczuwające 
potrzebę indywidualnej 
porady terapeutycznej będą 
zgłaszały swoją chęć 
uczestnictwa, terapeucie 
prowadzącemu zajęcia. Taki 
rodzaj terapii jest 
potrzebny ze względu na to, 
że nie zawsze osoba 
chorująca psychicznie chce 
poruszać swoje problemy w 
grupie.
- TRENING KOGNITYWNY 
(działanie innowacyjne)
Zawierał zbiór zadań 
pomagających osobom z 
zaburzeniami psychicznymi 
w poprawie 
funkcjonowania w życiu 
codziennym. Poprawia on 
umiejętności tj. pamięć , 
uwaga, spostrzeganie czy 
wyobraźnia, które są 
nieodłącznym elementem 
życia człowieka. Badania 
wykazują że aspekt 
kognitywny choroby, 
problem z pamięcią i uwagą 
pojawia się znacznie 
wcześniej niż psychoza i są 
najbardziej odporne na 
leczenie.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 51,466.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45,206.88 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,259.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.90 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

43,850.25 zł

6,863.59 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

50,778.43 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 50,778.43 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 9,615.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9,615.20 zł

4.3. 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 64.59 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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również 
ich rodzinom oraz opiekunom

7,905.57 zł

2 Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie 1,709.63 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

688.35 zł

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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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)

0.0 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)

0.0 etatów

10.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

82.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

6.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18,338.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18,338.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

w związku ze zmianą przepisów  ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z 
późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DZ.U> z 2014 r.,poz. 
1100),która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DZ.U z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z póź. zm.)W dniu 
14.03.15 r. Walne Zebranie podjęło uchwałę w  sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań 
finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Z uwagi na to, że powyższa zmiana ma zastosowanie już do 
sprawozdań za rok 2014 r. poniżej zamieszczamy  treść uchwały: 
                                              Uchwała nr 1/2015/W                                                                                                          
       Walnego Zebrania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w Szczecinie z dnia 
14.03.2015 r.
      dot. sprawy przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek 
mikro

     Walne zebranie członków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w Szczecinie, 
działając na podstawie § 19 ust.1pkt 1
statutu, oraz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
     § 1
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w Szczecinie jest jednostką mikro, o której mowa 
w art.3 ust.1a pkt.2 ustawy o rachunkowości.
                                                                                  § 2
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w Szczecinie będzie sporządzać sprawozdanie 
finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj.                   z zastosowaniem art. 46 ust 5 pkt 4, art. 47 
ust. 4 pkt 4, art. 48a ust. 3, art. 48b 
ust. 4 ustawy o rachunkowości.
                                                                                     § 3                                                                                                
                   
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Danuta Pacanowska    Maria Makulska- Kapuścińska                                                      
Sekretarz                 Przewodnicząca zebrania

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

organizacji

Maria Makulska-Kapuścińska
Liliana Chudzik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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