ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
sporządzone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 lutego 2013 roku w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego
oraz rocznego
uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

I. Dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a także
informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach statutowych i
sposobach realizacji celów statutowych)

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
Więckowskiego 62 / 4, 90-735 Łódź
Adres biura: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, 90-749 Łódź
KRS: 0000448145
NIP: 7272788402
REGON: 101549015
Data rejestracji stowarzyszenia: 18.01.2013
Data uzyskania statusu OPP: 24.10.2017
Zarząd stowarzyszenia:
Agnieszka Reiske (prezes), Szymon Iwanowski (wiceprezes), Ewa Błaszczyk (sekretarz).
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Witold Kopeć, Sylwia Bartosik.
Cele statutowe stowarzyszenia:
Statut Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani
Rozdział II. Cele i sposoby działania
§9
Stowarzyszenie SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych i
prawnych, którzy deklarują współpracę na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
CELEM GŁÓWNYM Stowarzyszenia jest szerzenie oraz wdrażanie idei współpracy i szeroko rozumianego
społecznego zaangażowania osób indywidualnych, prawnych i różnych grup społecznych (organizacji
pozarządowych, przedstawicieli sektora biznesu, mediów, nauki, kultury, i in.) na rzecz pobudzania
aktywności oraz rozwoju lokalnych społeczności.
Cele szczegółowe Stowarzyszenia skupiają się wokół działań na rzecz:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy Polonii i Polakom za granicą;
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w
zakresie określonym w pkt 1–32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie [Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873]

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez :
1. Różne formy promocji idei współpracy i zaangażowania społecznego (Internet, eventy, prasa, radio,
telewizja, promocja outdoor i inne)
2. Wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw poprzez organizację świadczenia usług (informacyjnych,
doradczych, szkoleniowych, badawczo-rozwojowych, promocyjnych i innych) wspierających ich
działalność.
3. Aktywizowanie i edukowanie różnych grup społecznych poprzez realizowane dla nich projekty.
4. Umożliwianie osobom indywidualnym realizacji ich autorskich projektów poprzez wsparcie doradcze,
organizacyjne i inne niezbędne.
5. Wspieranie budowania i utrzymywania partnerstw pomiędzy sektorem biznesu i pozarządowym.
6. Podejmowanie działań na rzecz aktywności i rozwoju wszystkich grup wiekowych społeczeństwa
(dzieci, młodzieży, dorosłych), w tym pełno- i niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją i
marginalizowanych, starszych, bezrobotnych i innych grup defaworyzowanych.
7. Organizowanie spotkań, seminariów, sympozjów i konferencji naukowo-technicznych inicjujących
działania i generujących podnoszenie poziomu aktywności i zaangażowania wspólnot lokalnych.
8. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami, mediami, instytucjami i przedsiębiorstwami oraz
osobami indywidualnymi w celu lepszej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym również
spoza kraju.
9. Edukację w zakresie kultury, kompetencji społecznych i zawodowych, umiejętności wykorzystania
technologii cyfrowych.
10. Udzielanie wsparcia społecznego osobom i rodzinom w trudnej sytuacji (wsparcie informacyjne,
doradcze, techniczne, zdrowotne, edukacyjne i inne)
11. Wydawanie broszur i publikacji w zakresie zgodnym z działalnością Stowarzyszenia.
12. Wspieranie członków Stowarzyszenia w dążeniu do realizacji potrzeb związanych z samorozwojem,
działaniami pro publico bono oraz wewnętrznej integracji organizacji.
13. Promowanie i proponowanie różnych form kształcenia ustawicznego (przez całe życie).
14. Propagowanie hasła odpowiedzialności społecznej w odniesieniu do wszystkich grup i jednostek
społecznych.
15. Pomoc materialną i rzeczową.
§ 11
1.
Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873)
Działalność nieodpłatna obejmuje (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD).
58.11.Z – Wydawanie książek
1. wydawanie książek, broszur, ulotek, informatorów związanych z celami Stowarzyszenia
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
1. wydawanie gazet związanych z celami Stowarzyszenia
70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
a) wykonywanie zadań z zakresu public relations i komunikacji wspierających realizację celów statutowych
73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
a) inicjowanie i realizacja konsultacji społecznych

1. konsultowanie, opiniowanie lokalnych dokumentów kształtujących jakość życia mieszkańców
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowa
a) rozwój i integrację członków i wolontariuszy Stowarzyszenia, w szczególności poprzez szkolenia
wewnętrzne usprawniające pracę organizacji, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, wspierające budowanie
wizerunku organizacji i umożliwiające jej doskonalenie i rozwój
88.99.Z -Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana:
a)
podejmowanie działań w społecznościach lokalnych zmierzających do aktywizowania społecznego,
zawodowego i obywatelskiego oraz wspierania aktywności ich członków i całych grup:
1. udzielanie pomocy charytatywnej
2. planowanie projektów i wnioskowanie o dotacje i granty umożliwiające realizację celów statutowych
3. wspieranie aktywności społecznych, edukacyjnych, obywatelskich wszystkich grup społecznych
poprzez działania promocyjne, informacyjne, wsparcie realizacji
4. podejmowanie i wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
tworzenie lokalnych centrów aktywności
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
1. budowanie płaszczyzny współpracy wielosektorowej, współpracę z instytucjami publicznymi i
podmiotami biznesowymi w zakresie umożliwiającym realizację celów statutowych
2. działania na rzecz estetyzacji i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i we wspólnotach,
3. promocję i organizację wolontariatu.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarczą prowadzi się w następujących obszarach:
10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z – Produkcja bielizny
14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej
17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z – Pozostałe drukowanie
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z – Produkcja gier i zabawek
32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
43.31.Z – Tynkowanie
43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z – Malowanie i szklenie
43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – Sprzedaż detal. żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
55.10.Z-Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z-Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z -Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z – Wydawanie książek
58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
63.12.Z – Działalność portali internetowych
63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z – Działalność fotograficzna
74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
81.30.Z- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z -Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
prowadzenie biura
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A – Nauka języków obcych
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z-Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z- Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
93.12.Z- Działalność klubów sportowych
93.13.Z- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z- Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z -Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (m.in.
opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba odbiorców działań, informacje o
działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację)

Nazwa
działania

Opis działania

Czas
trwania

Odbiorcy

Zaangażowani /
organizatorzy /
partnerzy

Finansowa
nie

Remont
społecznego
domu kultury
Stare Polesie /
Miejsce
Spotkań

6 grudnia 2016 r. stowarzyszenie
podpisało umowę użyczenia od
UMŁ nieruchomości przy ul. 28
Pułku Strzelców Kaniowskich 9 w
Łodzi. Od tego czasu do marca
2017 r. prowadziliśmy remont
wewnątrz budynku.

XII 2016 –
III 2017

Wszyscy
korzystający
z
Miejsca
Spotkań

20: członkowie
stowarzyszenia,
wolontariusze.
Urządzenia
i
sprzęt
budowlany
użyczone przez
firmę budowlaną

10 000zł
(środki
własne,
darowizny,
praca
własna)

(dz. statutowa
nieodpłatna)

Budowa oferty
zajęć
w
Miejscu
Spotkań (MS)

(dz.
nieodpłatna)

Projekt
„Punkty
Kultury”
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Oficjalne otwarcie MS odbyło się
12 lutego 2017 r. (Drzwi Otwarte
Miejsca
Spotkań),
natomiast
działania
świetlicowe
zainaugurowaliśmy 6 lutego 2017
r. W ofercie znalazły się zajęcia,
spotkania i warsztaty dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w tym m.in.:
Zajęcia regularne (min. 1 x tyg):
 Zajęcia świetlicowe (w dni
robocze w godz. 15.00 – 19.00)
 Zajęcia z jęz. ang. dla dzieci
 Zajęcia z jęz. włoskiego dla
dorosłych
 Zajęcia z tańca Melbourne
Shuffle
 Zajęcia rękodzielnicze
 Zajęcia plastyczne
 Kurs rysunku
 Zajęcia muzyczne
 Zajęcia z szydełkowania
 Zajęcia z tenisa stołowego
 Zajęcia szachowe
 Spotkania
Kooperatywy
Spożywczej
Zajęcia nieregularne:
 Warsztaty prowadzone przez
studentów łódzkiej ASP
 Spotkania z urzędnikami UMŁ
 Spotkania
z
mieszkańcami
Dzielnicowych Policji
 Otwarte spotkania śpiewacze
Miejskiego Darcia Pierza
 Spotkania
Społecznych
Opiekunów Drzew
 Korepetycje dla dzieci i młodzieży
(111h)
 26 nieodpłatnych porad prawnych
 48h prób zespołów muzycznych i
teatralnych
 Spotkania
współpracujących
instytucji,
organizacji
pozarządowych
i
grup
nieformalnych
 Spotkania
i
uroczystości
mieszkańców / sąsiadów
 Spotkania
konsultacyjne
z
mieszkańcami
(Punkt
do
głosowania
w
Budżecie
Obywatelskim)
 6 pikników sąsiedzkich
W sumie przeprowadzono w
Miejscu Spotkań 1886 h zajęć,
spotkań i warsztatów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Byliśmy partnerem w projekcie
Teatru Pinokio w Łodzi. W jego
trakcie specjaliści przeprowadzili
warsztaty z dziećmi i młodzieżą w
Miejscu
Spotkań
(m.in.
scenograficzne, z cyjanotypii, z
ruchu
i
świadomości
ciała,
aktorskie, performance). Z kolei
przedstawiciel
Stowarzyszenia

6.02.2017 –
31.12.2017

97 dzieci i
młodzieży
(działania
świetlicowe),
2292
odnotowanyc
h obecności
dzieci. Liczba
dorosłych –
ok. 1 000.

28
wolontariuszyopiekunów
działań
świetlicowych,
1998h
pracy
wolontariackiej.
Partnerzy:Teatr
Pinokio w Łodzi,
ASP w Łodzi,
Dzielnicowi
Policji,
Kooperatywa
Spożywcza
w
Łodzi, Biuro ds.
Rewitalizacji
UMŁ, Biuro ds.
Partycypacji
UMŁ, Miejskie
Darcie
Pierza
(razem ok. 60
podmiotów
i
osób)

Wolontariat
+
wynagrodze
nia
prowadzący
ch
zajęć
finansowane
ze środków
partnerów

VII 2017 –
X 2017

Ok.
100
dzieci
i
młodzieży
biorących
udział
w
zajęciach
plenerowych
i
w
społecznym

Członkowie
Stowarzyszenia,
wolontariusze
oraz pracownicy
Teatru Pinokio
w Łodzi

Finansowani
e
Teatru
Pinokio ze
środków
MKiDN

Inicjatywa
Lokalna
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Budżet
Obywatelski
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Projekt
„Paleta
Aktywności”

prowadził animacje na ulicach i w
parkach kieszonkowych Starego
Polesia
(Plenerowa
Szkoła
Malarstwa). W ramach realizacji
projektu uczestnicy wzięli udział w
autokarowej
wycieczce
do
Muzeum
Etnograficznego
w
Warszawie. Finał projektu odbył
się na dużej scenie Teatru
Pinokio.
W 2016 roku złożyliśmy w imieniu
mieszkańców kamienicy przy ul.
Żeligowskiego 13 w Łodzi wniosek
w ramach Inicjatywy Lokalnej do
Biura Partycypacji UMŁ na projekt
i
budowę
ogrodzenia
nieruchomości – działka była
rozjeżdżana przez kierowców
korzystających z okolicznych. W
2017 roku Inicjatywa została
zrealizowana – wyłoniona w
przetargu
firma
zbudowała
ogrodzenie,
a
mieszkańcy
kamienicy dokonali nasadzeń i
rekultywacji trawnika.
W 2017 zrealizowano wygrany
wniosek „Kot z neonu wraca do
domu” – na ścianie budynku przy
ul. Legionów 48 w Łodzi zawisł
wykonany według oryginalnego
projektu neon z kotem.
Złożyliśmy wygrany na jesieni
wniosek
„Stare
Polesie
–
społeczny monitoring zieleni”.
We wrześniu i październiku
udostępniliśmy pomieszczenie na
Punkt do głosowania w Budżecie
Obywatelskim
Seria zajęć aktywizujących w
czterech
miejskich
Domach
Pomocy Społecznej dla osób
starszych

domu kultury
MS

do XI 2017

Mieszkańcy
kamienicy
przy
ul.
Żeligowskieg
o 13 oraz
mieszkańcy
miasta

Przedstawiciel
Stowarzyszenia,
mieszkańcy
nieruchomości
przy
Żeligowskiego
13 (ok. 12)

Inicjatywa
Lokalna
finansowana
jest
ze
środków
budżetu
Miasta
Łodzi.

do X 2017

Mieszkańcy
Łodzi

Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
przedstawiciele
UMŁ

Środki
z
budżetu
Miasta Łodzi

Mieszkańcy
czterech
łódzkich
DPSów – 50
os.

Stow.
Społecznie
Zaangażowani/
Urząd
Miasta
Łodzi/
Zespół
ds.
Seniorów/
wolontariusze
SP 26
Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
wolontariusze

Dotacja
UMŁ

Przedstawiciel
Stowarzyszenia,
Pan
Marek
Kubacki,
wolontariusze

wolontariat

VIII –
2017

X

(dz. statutowa
nieodpłatna)

Sklep
charytatywny
Sprawunki
(dz.
gospodarcza)
Społeczni
Opiekunowie
Drzew
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Uruchomiliśmy sklep charytatywny
(charity
shop),
do
którego
mieszkańcy przynoszą rzeczy,
które sprzedajemy lub oddajemy
potrzebującym.
Dochód
ze
sprzedaży
finansuje
zajęcia
świetlicowe dla dzieci i młodzieży
w MS.
W marcu powołaliśmy do życia
grupę nieformalną SOD. Odbyły
się dwie prelekcje oraz trzy
spacery edukacyjne i robocze,
których
uczestnicy
poznawali
techniki
obserwacji
zieleni
wysokiej
w
mieście
oraz
inwentaryzacji
drzew.
Rolę
opiekuna merytorycznego pełnił
Pan Marek Kubacki, chirurg
drzew, dendrolog. Efektem działań
była wygrana wniosku do Budżetu

III 2017 –
XII 2017

Mieszkańcy
Łodzi

III 2017 –
XII 2017

42
osoby
tworzące
grupę.

Wkład
własny,
darowizny
rzeczowe

Sadzenie
Drzew
UPSem

z

(dz. statutowa
nieodpłatna)

Spotkanie
świąteczne
DELLem

z

(dz. statutowa
nieodpłatna)

Ale
Mol!
Książkowe
Laboratorium
(dz. statutowa
nieodpłatna)

VII
Czerwcówka
Staropoleska
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Republika
Wakacji
(dz. statutowa
nieodpłatna)

The
Recyklofons
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Obywatelskiego oraz prowadzona
aktualnie inwentaryzacja zieleni
wysokiej na Starym Polesiu.
We współpracy z firmą UPS (w
ramach ogólnoświatowej akcji tej
korporacji) posadziliśmy cztery
duże drzewa: lipę, surmię, dwie
brzozy pożyteczne na podwórzu
Miejsca Spotkań. Drzewa zostały
wybrane i zakupione w Szkółce
Dużych Drzew Drewsmol w
Mszczonowie.
20
grudnia
2017
zorganizowaliśmy
spotkanie
świąteczne dla dzieci i młodzieży
uczęszczającej
na
zajęcia
świetlicowe do MS, na którym
rozdaliśmy prezenty świąteczne
ufundowane przez pracowników
firmy Dell.
1 kwietnia 2017 we współpracy z
Anną
Mrozińską
(Poza
Rozkładem) zorganizowaliśmy 6h
warsztaty literackie z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci. W ich trakcie dzieci
(oraz ich rodzice) brały udział w
warsztatach, odbyła się również
akcja bookcrosingowa (wymiana
książek).
10
czerwca
2017
r.
zorganizowaliśmy
siódmy
coroczny piknik sąsiedzki, w
ramach którego odbyły się różne
aktywności
(warsztaty)
na
zamkniętym dla ruchu fragmencie
ul. Pogonowskiego w Łodzi. Idea
czerwcówek
jest
niezmienna:
zsieciowane podmioty (osoby,
instytucje, organizacje) proponują
na zasadzie wolontariatu różne
formy zaangażowania lokalnego.
W
lipcu
i
sierpniu
2017
zorganizowaliśmy trzy tygodniowe
warsztaty wakacyjne dla dzieci i
młodzieży ze Starego Polesia,
która nie wyjeżdża na wakacje. W
ich ramach przeprowadziliśmy
warsztaty i odbyły się wycieczki
dla dwudziestki uczestniczek i
uczestników
We
wrześniu
2017
Stowarzyszenie współpracowało
przy projekcie „The Recyklofons”
Suavasa Lewego, realizowanego
w ramach grantu Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana w ramach
Festiwalu Łódź 4 Kultur. W jego
trakcie dzieci i młodzież napisali
teksty (opieka merytoryczna Anny
Mrozińskiej) do piosenek, nad
których stroną muzyczną czuwał
Suavas Lewy. Na finałowym
koncercie
(16.09.2017),
który
odbył się w Klubie Dom (Off
Piotrkowska)
uczestniczki
i

IV 2017 – V
2017

Wszyscy
korzystający
z MS

Przedstawiciele
Stowarzyszenia
oraz
10
pracowników
firmy UPS

Darowizna
w wysokości
5 000zł
(darczyńca
–
firma
UPS)

Grudzień
2017

30
dzieci
uczestnicząc
ucz
w
zajęciach
świetlicowyc
h w MS

Środki
finansowe
pracownikó
w firmy Dell

1.04.2017

50 dzieci z
rodzicami

Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
pracownicy
firmy Dell (2
organizatorów
oraz
kilkudziesięciu
pracowników)
Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
Poza
Rozkładem.
Książki piękne,
mądre,
pomysłowe

V - VI 2017

Ok.
400
mieszkańców
Starego
Polesia

Wolontariat
+
catering
(3 000zł)
Rady
Osiedla
Stare
Polesie

17.07
–
4.08. 2017

20 dzieci i
młodzieży ze
Starego
Polesia.

Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
Szkoła
Podstawowa nr
26 im. Armii
Łódź
z
ul.
Pogonowskiego
27/29 w Łodzi.
Dziesiątki osób i
organizacji
prowadzących
aktywności.
Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
Fundacja
W
Człowieku
Widzieć Brata,
Art.Akcja
Małgorzata
Cyrańska.

IX 2017

Uczestnicy
Festiwalu
Łódź 4 Kultur

12
dzieci
i
młodzieży,
prowadzący
Anna
Mrozińska,
Suavas Lewy,
przedstawiciel
Stowarzyszenia

Środki
Centrum
Dialogu im.
Marka
Edelmana

Wolontariat

Granty:
5000
zł
Fundacji
Atlas,
5
000zł
Fundacji
mBank

Bieg dla Rudy
(dz.
gospodarcza)
Piknik
Rudzie

na

(dz.
gospodarcza)
Festyn
Rodzinny „Dla
Mateuszka”
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Od.Nowa
Podwórza
(dz. statutowa
nieodpłatna)

Zmieniamy
Ulice
(dz.
gospodarcza)

uczestnicy wykonali piosenki na
żywo
na
wykonanych
samodzielnie
instrumentach
(śmieciofonach).
Bieg w Parku przy Stawach
Stefańskiego – we współpracy z
Radą Osiedla Ruda

Piknik Rodzinny
Stefańskiego

na

Stawach

Współpracowaliśmy
przy
organizacji
festynu
charytatywnego (połączonego ze
zbiórką pieniężną dla chorego
chłopca), który odbył się na
podwórzu MS. W jego trakcie
dzieci i młodzież korzystali z
atrakcji takich, jak dmuchany
zamek,
mobilny
figloraj
(w
autobusie Ikarus) oraz warsztatów
i animacji.
We współpracy z Łódź Design
Festivalem
oraz
korporacją
AkzoNobel
zorganizowaliśmy
akcję
zazieleniania
oraz
uprzyjaźniania podwórza Miejsca
Spotkań. W ramach tej akcji
złożyliśmy i zainstalowaliśmy dwie
zewnętrzne huśtawki na podwórzu
oraz obsadziliśmy bluszczem i
roślinami ściany zewnętrzne MS.
Wspólnie z dziećmi odnowione
(pomalowane) zostało jedno z
pomieszczeń MS.

Stow.
Społecznie
Zaangażowani/
Rada
Osiedla
Ruda
Stow.
Społecznie
Zaangażowani/
Rada
Osiedla
Ruda
Przedstawiciele
Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Obiecanej,
Fundacja Happy
Kids, Fundacja
Dr Clown.

Środki
finansowe
Rady
Osiedla

Wszyscy
korzystający
z MS oraz
uczestniczki i
uczestnicy
Łódź Design
Festivalu

Przedstawiciele
Stowarzyszenie,
wolontariusze,
pracownicy
firmy AkzoNobel
– ok. 30 osób

Interesariusz
e
planów
przebudowy
ulic Starego
Polesia

Stow.
Społecznie
Zaangażowani/
UMŁ – Biuro ds.
Rewitalizacji

Darowizna
rzeczowa:
dwie
atestowane
huśtawki,
bluszcze
i
rośliny
do
nasadzeń,
farby
wewnętrzne
do
odnowienia
pomieszcze
ń.
Środki
finansowe
zabezpieczo
na
w
ramach
usług
wyłanianych
w
przetargach

Korzystający
z MS

3 studentów PŁ,
przedstawiciele
Stowarzyszenia,
wolontariusze

IX.2017

Ok. 300 os,
mieszkańcy
Łodzi

VI.2017

Ok. 300 os,
mieszkańcy
Łodzi

30.09.2017

Ok. 300 osób
uczestnicząc
ucz
w
festynie

7.10.2017

Usługa realizowana na zlecenie Od XI 2017
Urzędu
Miasta
w
Łodzi:
„Opracowanie
modelu
prowadzenia
rewitalizacji
obszarów
miejskich
na
wybranym obszarze w Mieście
Łodzi – etap 2” (Modelowa
partycypacja)
Projekt współfinansowany ze środków
Funduszu
Spójności
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna 2014 – 2020

Konsultacje
aranżacji
podwórza
Miejsca
Spotkań
(dz. statutowa
nieodpłatna)

W
kwietniu
i
maju
2017
współpracowaliśmy z francuskimi
studentami
architektury
Politechniki
Łódzkiej,
którzy
wykonali dla nas (spotkanie
konsultacyjne z sąsiadami 7 maja
2017)
projekt
i
makietę
zagospodarowania
przestrzeni
podwórza MS. W kolejnych
tygodniach wykonaliśmy trzy z
zaplanowanych
mebli
zewnętrznych
(piaskownica,
siedziska
zewnętrzne
oraz
konstrukcja-domek)
z
palet
drewnianych. Aktualnie pracujemy

IV –
2017

VI

Środki
finansowe
Rady
Osiedla
Wolontariat

wolontariat

Obecność
mediach

w

nad profesjonalnym projektem i
finansowaniem dla generalnej
odnowy nawierzchni i mebli na
podwórzu MS.
15 stycznia – udział w audycji „Jak się robi społeczne domy kultury?” w 2 Programie Polskiego
Radia
Marzec – materiał z Drzwi Otwartych w telewizji RetSat
7 marca – przedstawicielka Stowarzyszenia w programie w TVP Łódź o zazielenianiu Starego
Polesia
22 marca – materiał o Społecznych Opiekunach Drzew w Radio Łódź
7 października – relacja live z akcji Od.Nowa podwórza na Łódź Design Festivalu
Liczne artykuły w prasie, m.in. łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o
przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach
działania organizacji również z podziałem na rodzaje)

W roku 2017 brak wpływów i wydatków finansowanych z 1%

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie
przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także
korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach
nieruchomości Skarbu Państwa)

Organizacja w 2017 r. nie korzystała z uprawnień.
V. Personel organizacji pożytku publicznego w
pracownikach, członkach i wolontariuszach)

okresie

sprawozdawczym

(informacje

o

Członkowie stowarzyszenia: do czerwca 19, od czerwca 2017 - 21.
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na etat.
Liczba zatrudnionych na czasowe umowy zlecenia i o dzieło: Stowarzyszenie w roku 2017
zawarło 12 umów cywilno-prawnych z 9 osobami
Wolontariusze stowarzyszenia: 28
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na umowy
o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia
wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru)

Z tytułu umowy o pracę - 0,00
z tytułu umów cywilno-prawnych - 12 146,70
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie - nie dotyczy
Przeciętne wynagrodzenie - nie dotyczy
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu
pełnienia swoich funkcji.
VII. Informacja o udzielonych
sprawozdawczym

Nie dotyczy.

przez

organizację

pożyczkach

pieniężnych

w

okresie

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację
publiczną w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych
przez samorząd oraz administrację rządową)

Grant na lepszy start – Ogrody wertykalne - 4 600,00 zł
Grant na lepszy start - Tu chodzi o życie - 2 000,00 zł
Grant na lepszy start – Poznaj historię swojego miasta - 2 000,00 zł
Grant Złotno – Poezja i muzyka w królestwie Bibliocika - 1 860,00 zł
Grant na lepszy start - Zielono mi, szmaragdowo - 1 994,00 zł
Dotacja UMŁ - Paleta aktywności - 9 685,16 zł
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień
publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień)

Zmieniamy Ulice - 11 562,00 zł
Piknik Rodzinny na Rudzie - 14 900,00 zł
Bieg na Rudzie - 4 950,00 zł
X. Informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20% udziałów,
wykaz fundacji których jest fundatorem, informacje o kontrolach prowadzonych w
okresie sprawozdawczym)
Nie dotyczy.

