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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-03

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

Liliana Chudzik wiceprezes TAK

Edward Suchanek wiceprezes TAK

Wanda Gajda skarbnik TAK

Danuta Łucja Pacanowska sekretarz TAK

Dorota Bednarczyk członek 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

Ewa Przedzimirska - 
Medyńska

Przewodnicząca TAK

Halina Aleksandrowicz członek TAK

Marianna Bagińska członek TAK

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

l) Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami 
psychicznymi, neurologicznymi i uzależnieniami (od alkoholu, narkotyków 
i innych), jak również innym osobom niepełnosprawnym, starszym i ich 
rodzinom oraz opiekunom. 
2) Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie 
dystansowi w stosunku do chorych psychicznie oraz przybliżenie 
społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów.
 3) Promowanie form terapeutycznych korzystnych dla osób chorych 
psychicznie. 
4) Wspomaganie chorych w egzekwowaniu ich praw do nauki, pracy, 
zabezpieczenia socjalnego, udziału w życiu publicznym i kulturalnym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

.Cele statutowe Stowarzyszenie  realizuje  poprzez:
 1) Organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla osób 
psychicznie chorych i ich rodzin. 
2) Popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi 
problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi i innymi w ramach 
promocji i ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego; 
3) wymianę informacji i doświadczeń oraz szkolenie  wolontariuszy i 
sympatyków organizacji; 
4) Wywieranie wpływu na władze państwowe, władze samorządowe, 
polityków i inne osoby publiczne poprzez public relations oraz lobbing, 
mające na celu wzrost zakresu pomocy dla osobom niepełnosprawnym w 
tym psychicznie.
5) Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz 
organizacjami, instytucjami i urzędami w celu wymiany doświadczeń i 
realizacji wspólnych zadań statutowych i innych;  
 6. Urozmaicenie form działania poprzez edukację i psychoedukację,  
rekreację, relaksację rehabilitację, sport i turystykę (wycieczki, rajdy, 
obozy, pikniki, biwaki,  inne), muzykę, choreoterapię tańca, d) literaturę i 
poezję, e) plastykę,  artterapię i malarstwo , warsztaty komputerowe, w 
tym informatyczne i internetowe . Gry i zabawy świetlicowe (szachy, 
brydż, szarady i inne),  trening kulinarny, higiena osobista, schludność  
porządek i BHP , nauka języka angielskiego,  grup wsparcia 
indywidualnego i zbiorowego. Wydarzenia kulturalno - oświatowo - 
rozrywkowe (wizyty w muzeach, galeriach, kinach i teatrach, odwiedzanie 
wystaw, organizacja i udział w wieczorkach okolicznościowych, 
integracyjnych, towarzyskich, kiermaszach i inne), szkolenia i konferencje 
(kongresy, sympozja, warsztaty i  inne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizacja podstawowych celów statutowych w 2016 roku.
 I. Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych 
psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów”
  Stowarzyszenie „Więź” od wielu lat przybliża mieszkańcom Szczecina i regionu problemy, z jakimi 
borykają się osoby chorujące psychicznie, jak można oswoić chorobę oraz jak można sobie pomóc, gdy 
się pojawi. Ponadto na różnych spotkaniach z mieszkańcami regionu  przedstawiciele naszej organizacji 
starają się przedstawiać faktyczny obraz osób doświadczających kryzysu psychicznego i ich zmagania z 
dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.  

1.  W lipcu 2016 roku Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w Szczecinie w 
ramach zadania publicznego pn. „Mistrzowie Życia” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowało kampanię informacyjno - edukacyjną na rzecz 
zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym 
celem kampanii  było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego w zakresie chorób związanych z zaburzeniami psychicznymi  oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji i wzrost akceptacji społecznej dla osób dotkniętych tymi chorobami.
W ramach zadania pod hasłem  „Mistrzowie Życia” została również przeprowadzona kampania na 
profilu Facebook i stronie www Stowarzyszenia w postaci postów, jak również zostały opracowane i 
opublikowane artykuły sponsorowane na portalach internetowych. 
Ponadto wydaliśmy  Biuletyn informujący, poprzez historie osób po kryzysach psychicznych, o 
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objawach zaburzeń psychicznych, ich przebiegu i możliwościach leczenia, a także ulotki i plakaty 
promujące całe przedsięwzięcie. Wszystkie materiały promocyjne były rozkolportowane na terenie 
województwa zachodniopomorskiego tak, aby mogły dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W 
ramach  zadania publicznego „Mistrzowie  Życia” zorganizowaliśmy 3 stoiska informacyjno-edukacyjne 
adresowane do mieszkańców naszego regionu. Dyżury pełnili psycholog i ekspert, który zaprezentował 
wykład przybliżający problemy z jakimi borykają się osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i ich 
rodzin.
Ważnym elementem tej kampanii był utworzony w okresie sierpień- listopad 2016 r. Punkt 
Konsultacyjny dla osób potrzebujących wsparcia lub poszukujących informacji o zaburzeniach 
psychicznych. 

2. W dniach od 1 do 20 kwietnia, w godzinach 10:00-18:00 w Galerii Handlowej Turzyn odbyło się 
spotkanie ze szczecińskimi Organizacjami Pożytku Publicznego w ramach Kampanii Urzędu Miasta 
„Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%”. Podczas Dyżuru 1%, w specjalnym punkcie 
organizacje mogły przybliżać mieszkańcom miasta swoją działalność oraz zachęcać do przekazywania 
1% z podatku na swoją organizację.
Wzięli w nim udział również członkowie Stowarzyszenia „Więź”. Dyżurujące osoby w dniu 16 kwietnia, 
w godzinach 10.00 – 14.00 przekazywały mieszkańcom Szczecina materiały informacyjne o 
Stowarzyszeniu, zachęcały do przekazania 1 % podatku. Osoby odwiedzające Galerię Handlową Turzyn 
mogły zapoznać się z celami jakie realizuje Stowarzyszenie „Więź  i zasięgnąć informacji o działalności 
Stowarzyszenia „Więź”.
 

3.  W czerwcu 2016 r, odbyła się XV edycja szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD 
PLATANAMI. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” również wzięło w nim 
udział. Członkowie Stowarzyszenia mocno zaangażowali się w organizację akcji, obok ciekawie 
udekorowanego stoiska na widocznym miejscu umieszczono Tezy o schizofrenii, które przyciągały 
wzrok zwiedzających stoisko mieszkańców, jak również informowały o celach jakie realizuje nasza 
organizacja    .
Problem schorzeń psychicznych coraz bardziej nurtuje wiele osób w związku z ciągle rosnącą liczbą 
zachorowań. Dlatego sporo przechodzących osób zatrzymywało się przy stanowisku „Więzi” i 
dopytywało się jak sobie radzić w razie takich problemów. Dyżurujący członkowie udzielali 
wyczerpujących informacji na temat choroby, walki z nią oraz rehabilitacji osób po kryzysach 
psychicznych. Mówili też o działalności Stowarzyszenia, prowadzonych zajęciach terapeutycznych i 
możliwościach wstąpienia w poczet członków.
Stowarzyszenie „Więź” zostało nominowane jako jedna z dziesięciu organizacji do głosowania w 
Plebiscycie „Kto? NGO! Pozarządowy Szczecin”. W wyniku głosowania zajęło 4 miejsce i otrzymało 
dyplom uczestnictwa, który uroczyście wręczono w czasie trwania Akcji Pod Platanami.
Akcja „Pod Platanami” jest imprezą cykliczną orgaznizowaną przez Urząd Miasta Szczecin. Możliwość 
spotkania z organizacjami pozarządowymi pozwala  mieszkańcom Szczecina zapoznać się z ich 
działalnością i osiągnięciami.    

4.Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Dokument ten 
podkreśla, że polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami powinna poprawiać warunki ich 
życia, w tym rozwijać lokalne systemy rehabilitacji i wsparcia. Środowiska zamieszkania powinny zostać 
dostosowane do potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami tak, by stworzyć warunki 
sprzyjające ich aktywności, samodzielności i niezależności oraz uczestnictwu w życiu gospodarczym i 
społecznym. Ważnym celem społecznym powinno być usuwanie barier, które osoby z 
niepełnosprawnościami napotykają w środowisku fizycznym i społecznym, umożliwianie tym osobom 
pełnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz osiąganie jakości życia nie gorszej, niż przeciętna jakość 
życia pozostałych obywateli.
Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia „Więź” w dniu 15.06.2016 wzięli udział w środowiskowej 
debacie doradczo – programowej na temat wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 
uwzględnieniem niepełnosprawności psychicznej. Debata odbyła się w Poznaniu, w hotelu IOR i 
zorganizowana była przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z 
siedzibą w Olsztynie. Oprócz Stowarzyszenia „Więź” wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji z 
całej Polski, związanych ze środowiskiem osób po kryzysach psychicznych.
Najważniejsze tematy debaty to: bariery z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne psychicznie; w 
jakim stopniu postanowienia Konwencji wprowadzane są w życie; postulaty jakie należałoby przekazać 
rządowi aby sytuacja osób niepełnosprawnych psychicznie uległa poprawie.
W debacie uczestniczył pan Eric Olsen  z Danii, członek Zarządu i członek Komitetu Wykonawczego 
Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, który. zapoznał zebranych z sytuacją osób 
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niepełnosprawnych psychicznie w różnych krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Danii.  
Debata zakończyła się opracowaniem postulatów, które będą przekazane rządowi. Członkowie 
Stowarzyszenia „Więź”, którzy również brali aktywny udział w dyskusji, nawiązali liczne kontakty z 
przedstawicielami innych organizacji. Kontakty te w przyszłości z pewnością zaowocują wzajemną 
wymianą doświadczeń i pomocą w nurtujących problemach.
 
 5. 9 października w Policach pod hasłem „Zdrowie Psychiczne – NA TAK”! odbyło się spotkanie z okazji 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy 
Stowarzyszenia Więź” ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, i Stowarzyszeniem 
SOS dla Rodziny oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W ramach obchodów   został 
zorganizowany festyn na placu przy ulicy Wyszyńskiego w Policach, jak również projekcja filmu 
połączona z panelem dyskusyjnym na temat środowiskowej opieki psychiatrycznej, który poprowadził 
psychiatra, Pana Krzysztof Domagalski. Pokaz filmu z panelem dyskusyjnym odbył się w godz.17.00-
19.00 w Restauracji Włoski Ogród w Policach ., w którym są zatrudnione osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Podczas festynu na wyodrębnionych stanowiskach swoją działalność 
prezentowały organizacje pozarządowe działające w obszarze wspierania i pomocy osobom z 
doświadczeniem choroby psychicznej.   Ponadto osoby zainteresowane mogły  uzyskać bezpłatną 
poradę specjalisty – psychiatry, psychologa, terapeuty uzależnień.  Celem spotkania była  integracja 
środowiska osób doświadczających różnych zaburzeń psychicznych, ich rodzin, a także stowarzyszeń 
działających na tym polu. Ponadto przedstawiliśmy społeczności szczecińskiej faktyczny obraz osób 
doświadczających kryzysu psychicznego oraz przeciwdziałaniu   wykluczeniu społecznemu.                         
                                                                                                                                  .   6.Pod hasłem „Jesteśmy tacy 
sami” odbyło  się spotkanie z mieszkańcami Nowogardu i okolic. Spotkanie „Promocja zdrowia 
psychicznego” miało miejsce 19 listopada 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie i jego celem było przybliżenie uczestnikom problematyki zdrowia 
psychicznego oraz sylwetek osób po kryzysach psychicznych. „Jesteśmy tacy sami” to pokazanie 
uczestnikom spotkania, że osoby z doświadczeniem choroby psychicznej  mają swoje marzenia, chcą 
żyć aktywnie w społeczeństwie i pracować zarobkowo. Wielu z nich to artyści , którzy tworzą piękne 
obrazy, piszą wiersze i śpiewają. Taki wizerunek osób po kryzysach psychicznych zaprezentowaliśmy  na 
spotkaniu  w bibliotece w Nowogardzie. Nasi członkowie wystawili swoje prace malarskie a  
utalentowany kolega recytował utwory przez siebie napisane. Na zakończenie spotkania odbyły się 
występy karaoke, prowadzone przez jedną z członkiń Stowarzyszenia.
 Również strona internetowa Stowarzyszenia jest ważnym łącznikiem z internautami zainteresowanymi 
problematyką osób chorych psychicznie i ich rodzin. Na stronie internetowej i na Facebooku dużo 
miejsca zajmuje tematyka dot. stosunku społeczeństwa do osób chorych psychicznie.                                   
                                                                                                                                 Ponadto w dniu 23.10 2016 r. 
prezes Stowarzyszenia „Więź” wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej, 
Stowarzyszenia SOS dla Rodziny oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach brali udział w 
audycji  Radia Szczecin na temat działań na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej.  
Jako Stowarzyszenie uczestniczymy w kampanii społecznej pn. „Nie tracę siebie w schizofrenii”.. jej 
celem jest przełamywanie stereotypów i zwiększenie wiedzy na temat schizofrenii, a także wsparcie 
chorych. Kampanię zainaugurował film dokumentalny „Siła”, którego premiera odbyła się 27 
października 2016 r. Film jest dokumentem ukazującym problemy osób chorujących psychicznie, z 
udziałem ich samych.
 II. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również ich 
rodzinom oraz opiekunom.
W 2016 r zrealizowaliśmy 6 projektów, których celem było wsparcie i pomoc w drodze do zdrowienia 
osobom po kryzysach psychicznych:
I. „Pójdę pod wiatr” –dofinansowany przez Urząd Miejski 
II. „Samodzielni pomimo wszystko” -dofinansowany przez ROPS
III. „Samodzielni pomimo wszystko”- wkład własny dofinansowany przez Urząd       Miejski
IV. „Mistrzowie życia” – dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego
V. Spotkania Wigilijne – dofinansowane przez Urząd Miejski
VI. 3 dniowa wycieczka do Niechorza – dofinansowana przez MOPR

W ramach tych projektów odbyło się szereg warsztatów i zajęć:
 1.Warsztaty Arteterapii,  
 2.Warsztaty terapii grupowej                                                                                                                            
3.Warsztaty terapii indywidualnej,  
4. Spotkania klubowe
5. Warsztaty komunikacyjne,  
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6.Warsztaty informatyczne  dla zaawansowanych i dla początkujących
7.  Warsztaty Taneczne,  
8.Porady prawne w postaci wykładów i porady indywidualne , prowadząca prawnik Natalia Staszewska
 9. Warsztaty jęz. angielskiego  dla zaawansowanych, dla średnio zaawansowanych, podstawowy.
10.Warsztaty Nordic Walking 
11.Warsztaty Kulinoterapii

Ponadto celem projektu „Mistrzowie życia” było ukazanie wybranych przedstawicieli Stowarzyszenia 
jako osób, które mają zainteresowani, są aktywne i poszukują swojej drogi życiowej. Projekt zakładał 
edukację różnych grup społecznych poprzez: 
-artykuły na facebooku.
-artykuły sponsorowane na stronach internetowych
-wydanie biuletynu
-udział w 3 imprezach promujących dokonania wybranych członków stowarzyszenia
A także wsparcie i pomoc ekspertów oraz  profesjonalistów poprzez:
-dyżury ekspertów udzielających porad osobom po kryzysach i ich rodzinom
-prelekcje i porady psychologa oraz psychiatry w czasie 3 imprez.

W czasie dyżurów członków Zarządu były również udzielane bezpośrednio, telefonicznie
 i pocztą elektroniczną informacje, porady i wsparcie osobom po kryzysach psychicznych oraz rodzinom 
osób po kryzysach psychicznych.
2 razy w miesiącu była prowadzona grupa wsparcia dla rodzin, w tym 1 w miesiącu
 z psychologiem.

III. Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie
 Podobnie jak w latach poprzednich w roku 2016  członkowie Stowarzyszenia- osoby z doświadczeniem 
choroby psychicznej, ich rodziny, znajomi, przyjaciele aktywnie uczestniczyli w spotkaniach 
integracyjnych w siedzibie stowarzyszenia , w różnych wydarzeniach kulturalnych  wyjazdach 
integracyjno-wypoczynkowych, imprezach turystycznych, w spotkaniach okazjonalnych – Wielkanoc, 
Zlot Żaglowców, 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.
Wykaz imprez, wyjazdów integracyjnych, spotkań w 2016 roku

1. W sobotę 16.01 2016 r. -spotkanie grupy członków  w domu przyjaciela naszej organizacji pani Joli na 
śpiewaniu kolęd.                                                                                                                        2. 28. 01.2016 r. - 
udział w prelekcji, w siedzibie stowarzyszenia, prowadzonej przez zasłużonego przewodnika 
szczecińskiego Pana Antoniego Adamczaka                                                            3.5.02.2016 r.-  
zaproszenie na wernisaż fotografii członków Towarzystwa Pomocy Głuchoniemym w Domu Klubie 
galeria „Pod Fontanną”                                                                                      4. 1.02.2016 r - zwiedzanie 
Zamku Książąt Pomorskich w związku z rocznicą ślubu Anny Jagiellonki z Bogusławem X.                              
                                                                                                                     5. 06.02.2016 r.- członkowie 
Stowarzyszenia uczestniczyli w koncercie kwartetu smyczkowego Baltic Neopolis Orchestra w 
Trafostacji.                                                                                                                   6. 04.02.2016 r.- członkowie 
Stowarzyszenia zorganizowali  biesiadę z okazji Tłustego Czwartku.                                                                    
                                                                                                7. 10.02.2016 r. - udział w Turnieju Piłki Halowej 
w Hali Seminarium Duchownego przy ul. Pawła IV.                                                                                                  
                                                                                    8. 04.03.2016 r. - zaproszenie na wernisaż pani Sary 
Sapkowskiej pt. Grafika i coś jeszcze”                      9. 14.02.2016 r. -  spotkanie z okazji Walentynek.           
                                                                                      10. 08.03.2016 r. - członkowie Stowarzyszenia wybrali 
się na koncert z okazji Dnia Kobiet w „Operze na Zamku”.                                                                                     
                                                          11.19.03.2016 r. - w Centrum Informacji Turystycznej nad Jeziorem 
Szmaragdowym członkowie stowarzyszenia zorganizowali Spotkanie Wielkanocne.                                       
                                       12. 15.03.2016 r.- udział w spotkaniu w Centrum Szkolenia Sportowego przy ul 
Rydla 49 na temat  „Konsekwencje ugody między Franciszkiem Józefem a Węgrami w 1867 roku” . 
Wykład poprowadził dr Wojciech Lizak i „IPN w Szczecinie- nocna rewolta. Antysowieckie zamieszki w 
Szczecinie 10.12.1956 r. Wykład poprowadził dr Paweł Skubisz.                                                  O godz. 
15.30 udział w  kiermaszu „ Wielkanoc w Polsce i na Węgrzech”.                                                      13. 
08.04.2016 r.- zaproszenie na wernisaż pn.  „MALARSTWO”  Doroty Rzeszutek w Domu klubie „Pod 
Fontanną”.   
14. 1.04-20.04. 2016 r. -udział w akcji „Przekaż 1%” w Galerii Handlowej Turzyn, w ramach kampanii 
Urzędu Miasta „Niewiele trzeba, by czuć się lepiej. Wystarczy 1%.
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15.04..05.2016 r. - tradycyjna stowarzyszeniowa majówka nad Jeziorem Szmaragdowym.
16.05.05.2016 r. – zaproszenie na wernisaż prac Zofii Wojtysiak w Domu Klubie „Pod Fontanną”.
17.03.06.2016 r. – zaproszenie na spotkanie z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Klubie Domu „Pod Fontanną”
18. 05.06.2016 r. -udział członków organizacji w Spotkaniu  Organizacji Pozarządowych „Pod 
Platanami”.
19. 11.06.2016 r. – udział w  cyklicznym wydarzaniu „Dni Morza” w Szczecinie.
20. 21.06.2016 r. – spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia, aby  wspólnie oglądać mecz Polska- Ukraina.
21.23.06.2016 r. – wspólne oglądanie meczu Polska- Szwajcaria w siedzibie Stowarzyszenia.
22.27.06.2016 r. – udział w Konkursie Recytatorskim członków Stowarzyszenia organizowanym przez 
Dom Klub „Pod Fontanną”. 
23. 15.07.2016 r. – zaproszenie na wernisaż „Malarstwo” Sabiny Musiał w Domu Klubie „Pod 
Fontanną”.                                                                                                                                                     
24.Wakacje w Więcborku w Borach Tucholskich 4.07 – 10.07 2016 r.

25.03.08.2016 r. – spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia z lekarzem psychiatrą na wykład dot. Sposobu 
odżywiania i jego wpływu na kondycję psychiczną.
26. 08.08.2016 r. –  wyjazd na jednodniową wycieczkę do Międzyzdrojów.
26. 29.08-31.08 –  weekendowy pobyt członków Stowarzyszenia w Niechorzu.
13.09.2016 r. – udział w zabawie z okazji kończącego się lata, zorganizowanej przez pracowników Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.
27. 03.09.2016 r. udział w „Słonecznym Festynie” przy Rubinowym Stawie organizowanym w ramach 
kampanii „Mistrzowie Życia”.
28. 09.10.2016 r. – udział w obchodach „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w Policach pod 
hasłem „Zdrowie Psychiczne – Na Tak”. 
29.  10.10.2016 r. – udział w Światowym Dzień Zdrowia Psychicznego zorganizowanym przez   
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina”.

16.10.2016 r. udział w imprezie plenerowej pt. Odkrywamy urocze miejsca Osiedla Bukowego w 
Szczecinie organizowanej przez uczniowski Klub Sportowy i Stowarzyszenie „Więź”.
30.19.10.2016 r. – udział w VI Rajdzie Rowerowym „Z Bronkiem” organizowany, przez Dom Pomocy 
Społeczne przy ul. Broniewskiego.
31. 21.10.2016 r. - spotkanie z prawnikiem panią Natalią Staszewską na temat „Obowiązki pracodawcy 
wobec niepełnosprawnego pracownika i prawa niepełnosprawnego”
32. 28.10.2016 r. – spotkanie z koordynatorką Marią Stachurą w sprawie zatrudnienia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.
33. 04.11.2016 r. - spotkanie z prawniczką panią Natalią Staszewską na temat” Pułapki zawierania 
umów” .                                                                                                                                                   
34.18.11.2016 r. spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia z prawniczką panią Natalią Staszewską na temat 
„Jak starać się o rentę socjalną i pracowniczą, umieszczenie w DPS, mieszkaniu socjalnym.
35.19.11.2016 r. - spotkanie  „Promocja zdrowia psychicznego” w Nowogardzie
36. 22.11.2016 r.- spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia z panią Waldemarą Ostrowską na temat kwestii 
związanych ze zdrowym żywieniem.
37. 30.11.2016 r.  wieczór andrzejkowy w Stowarzyszeniu „Więź”.
38. 06.12.2016 r. Mikołajkowe Karaoke
39.10.12.2016 r. - Koncert Adwentowy w Ratuszu na starym Mieście.
40. 09.12.2016 r.-  spotkanie z panią prawnik Natalią Staszewską nt. „Przymusowe leczenie bez zgody i 
przepisy prawne dotyczące ubezwłasnowolnienia”.
41.17.12.2016 r.  - porządkowanie i dekorowanie świątecznymi ozdobami pomieszczeń Stowarzyszenia 
„Więź”. Na zakończenie porządków słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.
42. 18.12.2016 r.  - spotkanie Wigilijne w Inkubatorze Kultury przy al Wojska Polskiego 90. 43. 
16.12.2016 r.- wspólne dekorowanie pierniczków na Spotkanie Wigilijne.                                          
44.27.12.2016 r. – zimowy spacer poświąteczny wokół Jeziora Głębokiego.                                            
45.31.12.2016 r. – Przyjęcie sylwestrowe w siedzibie Stowarzyszenia „Więź”
 

  Ważnym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez 
zdobywanie dodatkowej wiedzy i poszukiwanie zatrudnienia. 
W 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie:
-  z koordynatorką Marią Stachurą w sprawie zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 -  z prawnikiem panią Natalią Staszewską na temat „Obowiązki pracodawcy wobec niepełnosprawnego 
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pracownika i prawa niepełnosprawnego”
 - z prawniczką panią Natalią Staszewską na temat” Pułapki zawierania umów” .                                             
                                                                                                      
IV. Udział członków naszego Stowarzyszenia w szkoleniach i konferencjach.
 Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w różnych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach 
poświęconych edukacji w zakresie przygotowywania ofert o dofinasowanie, wykładach ma temat 
zdrowia psychicznego, wykluczenia społecznego, rehabilitacji zawodowej itp.  Poniżej wykaz szkoleń, 
konferencji spotkań, wykładów:
1.08- 10.01.2016 r – Konferencja -  X  Forum Liderów Organizacji Pacjentów w Warszawie 
zorganizowana przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie.
2.09.04.2016 r – V Międzyuczelniana Konferencja „Dzień Mózgu” zorganizowana przez Polskie 
Towarzystwo Psychiatryczne we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.
3.18.03.2016 r. – Spotkanie informacyjne dot. otwartych konkursów ofert z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w 
Szczecinie.
4.22.04.2016 r. – Spotkanie z cyklu Zdrowe Pobudki „ pt. Pobudka dla NGO realizowanego w ramach 
projektu „Sieć dla Zdrowia Psychicznego” zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej w Warszawie.
5.11.08.2016 r. – Spotkanie dot. opracowania efektywnego modelu współpracy w ramach 
realizowanego projektu „Nowe Horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, 
edukacji, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” . Organizator – Centrum 
Integracji Społecznej SOS w  Policach
6. 25.08.2016 r. -  Udział w spotkaniu dot. „Programu współpracy województwa zachodniopomorskiego 
i organizacji pozarządowych oraz podmiotami prowadzącymi dział pożytku publicznego na 2017 r. 
Organizator – Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
7.16.09,2016 r. – Spotkanie dot. rozliczenia dotacji uzyskanych w ramach otwartego konkursu ofert – 
zorganizował Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
8. 20.10.2016 r. -   Spotkanie dot. opracowania efektywnego modelu współpracy w ramach 
realizowanego projektu „Nowe Horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, 
edukacji, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” . Organizator – Centrum 
Integracji Społecznej SOS w  Policach.
9. 06.12.2016 r.- Spotkanie dot. opracowania efektywnego modelu współpracy w ramach 
realizowanego projektu „Nowe Horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, 
edukacji, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” . Organizator – Centrum 
Integracji Społecznej SOS w  Policach.
10. 06.12.2016- Spotkanie dot. opracowania efektywnego modelu współpracy w ramach realizowanego 
projektu „Nowe Horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacji, 
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” . Organizator – Centrum Integracji 
Społecznej SOS w  Policach.

V. Współpraca Stowarzyszenia „Więź” z innymi instytucjami i organizacjami

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób i Przyjaciół osób Mniejszych Szans „Więź” współpracuje od 
wielu lat z różnymi organizacjami i instytucjami . Ważnymi  partnerami  są: Stowarzyszenie Na Rzecz 
Harmonii Społecznej w Policach, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Policach z którymi zorganizowaliśmy festyn z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. 
Wydarzenie to jest szczegółowo opisane w części I niniejszego sprawozdania.                                                 
                                                        Kontynuujemy dobrą współpracę z Domem –Klubem „Pod Fontanną” i 
Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie. Spotykaliśmy 
się na wernisażach, gdzie wystawiane są prace artystów z niepełnosprawnością. Nasi członkowie 
uczestniczyli w różnych wydarzeniach organizowanych we współpracy z przedstawicielami powyższych 
organizacji i instytucji.                                                                                                                          Ważnym 
partnerem jest Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Szczecinie . Nasi członkowie 
skorzystali z wielu ofert  sportowych i turystycznych (uczestnictwo w rajdzie rowerowym , spotkanie z 
okazji kończącego się lata itp.). Współpracujemy również z Biblioteką Publiczną w Nowogardzie, gdzie 
zorganizowaliśmy dla mieszkańców tego miasta i okolic spotkanie pod hasłem „Jesteśmy tacy sami”.  
 Od wielu lat wspiera finansowo i edukacyjnie nasze Stowarzyszenie Urząd Miasta Szczecin,   Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
Dzięki tym instytucjom, możemy nieść szeroko pojętą pomoc osobom chorującym psychicznie i ich 
rodzinom. 
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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)

150

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 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stałym i ważnym partnerem jest dla nas Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Pol-Familia w 
Toruniu.
Działania Stowarzyszenia „Więź” w roku 2016 zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a cele jakie 
sobie postawiliśmy będą kontynuowane w 2017 roku.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

1.Rehabilitacja i 
poprawa zdrowia 
psychicznego:
-warsztaty terapii 
grupowej i 
indywidualnej
-warsztaty 
komunikacyjne 
(poprawa umiejętności 
prowadzenia dialogu, 
przezwyciężenie lęku 
przed publicznym 
wypowiadaniem się, 
rozwój zainteresowań 
literackich)
-warsztaty arteterapii 
(tworzenie rękodzieła, 
rozwój sprawności 
manualnych i 
wrażliwości 
estetycznej)
-warsztaty kulinarne 
(przygotowanie do 
samodzielnego 
sporządzania zdrowych 
posiłków)
-nauka tańca 

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

towarzyskiego
-trening Nordic Walking
-spotkania klubowe 
(wolontariat)
-udział w wydarzeniach 
kulturalnych, 
spotkaniach 
okazjonalnych
(Andrzejki, Wieczór 
Sylwestrowy, Spotkania 
Opłatkowe, Śniadanie 
Wielkanocne, Obozy 
integracyjne, wycieczki 
krajoznawcze, rajdy, 
pikniki
Wspólny udział w tych 
działaniach osób 
chorujących 
psychicznie, ich rodzin i 
przyjaciół  przyczynił się 
do poprawy  kondycji 
psychicznej i fizycznej 
oraz integracji ze 
środowiskiem ludzi 
zdrowych.
Rehabilitacja 
zawodowa:
-Warsztaty 
informatyczne dla 
zaawansowanych i 
początkujących
-Spotkania z 
prawnikiem w formie 
prelekcji i 
indywidualnych 
spotkań
-warsztaty języka 
angielskiego dla 
zaawansowanych i 
początkujących
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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) 103,481.32 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88,553.19 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,926.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 2.13 zł

0.00 zł

0.00 zł

66,998.02 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9,045.00 zł

5,445.00 zł

3,600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,481.88 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 66,998.02 zł
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2.4. Z innych źródeł 14,956.42 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 11,645.63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -10,985.64 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 12,481.88 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: 102,819.67 zł 12,481.88 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

76,907.56 zł 12,481.88 zł

25,911.64 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.47 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

50.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31,870.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31,870.00 zł

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

31,870.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,200.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 30,670.00 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

14.00 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

10.00 osób

4.00 osób

6.00 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

6.00 osób

0.00 osób
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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)

0.00 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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

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

0.00 zł

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

1 Pójdę pod wiatr Kształtowanie umiejętności 
porozumiewania się, 
przestrzegania norm 
społecznych,  praca nad 
obniżeniem poziomu lęków i 
fobii

Urząd Miasta Szczecin 14,150.00 zł

2 Mistrzowie życia Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości mieszkańców 
województwa 
zachodniopomorskiego w 
zakresie chorób związanych z 
zaburzeniami psychicznymi oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji i 
wzrost akceptacji społecznej dla 
osób dotkniętych tymi 
chorobami poprzez 
wielokanałową kampanię 
promocyjną przeprowadzoną w 
okresie 15.07.-15.12.2016r., 
rozpowszechniającą informacje 
o objawach chorób, ich 
przebiegu, następstwach i 
możliwości leczenia zaburzeń 
psychicznych.

Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki

22,639.32 zł

3 Śladami historii Pomorza 
Zachodniego

1. Integracja osób po kryzysach 
psychicznych i opiekunów 
poprzez czynny udział w 
wydarzeniach zaplanowanych w 
czasie wycieczki 
2.  Poznanie walorów 
krajoznawczo - turystycznych 
miejscowości nadmorskich: 
Trzęsacza,
   Gryfic, Wolina, Niechorza
4. Wzbogacenie wiedzy z 
dziedziny historii Słowian i 
Wikingów
5. Poznanie rzemiosła i 
codziennych zajęć  ludów 
zamieszkujących tereny 
Pomorza
    Zachodniego
5. Wzbogacenie wiedzy o kolei 
wąskotorowej na Pomorzu 
Zachodnim
6. Zwiększenie sprawności 
ruchowej

MOPR 6,855.00 zł

Druk: MPiPS 15



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)

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

4 Samodzielni pomimo 
wszystko

Cel główny projektu to 
PODNIESIENIE 
SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ 
I ZAWODOWEJ 35 OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH-
DOTKNIĘTYCH ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI (OZP),  Z 
TERENU POWIATÓW SZCZECIN, 
GRYFINO, CHOCIWEL, POLICE, 
NOWOGARD I DOLICE, 
WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO, W 
TERMINIE 01.08.2016-
30.11.2016R

Urząd Marszałkowski  Województwa 
Zachodniopomorskiego

22,000.00 zł

5 Kultywujemy polskie  
tradycje świąteczne

1. Nabycie umiejętności 
przygotowania i organizacji 
Świąt Bożego Narodzenia:
-porządkowanie i dekoracja  
pomieszczeń Stowarzyszenia
-wspólne zakupy i 
przygotowanie potraw 
wigilijnych
-przygotowanie drobnych 
upominków własnoręcznie 
wykonanych
2. Nabycie umiejętności 
pielęgnowania polskich tradycji  
chrześcijańskich
     - wspólne kolędowanie
     - czytanie fragmentów biblii 
o narodzeniu Chrystusa
     - dzielenie się opłatkiem
     - wręczanie sobie drobnych 
upominków

Urząd Miejski Szczecin 1,353.70 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Maria Makulska-
Kapuścińska/28.02.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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