
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. STAWOWA Nr domu 5 Nr lokalu 7

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-095 Poczta KATOWICE Nr telefonu 501634854

Nr faksu E-mail 
a.skrzynska@indexdoprzyszlosci.pl

Strona www www.indexdoprzyszlosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-11-17

2018-08-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36299972400000 6. Numer KRS 0000586529

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

Anna Skrzyńska Prezes Zarządu TAK

Natalia Grabka Członek Zarządu TAK

Agnieszka Skiba Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Więcek Fundator, 
Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Więcek Fundator, Członek Rady 
Fundacji

TAK

Marek Roszak Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA INDEX DO PRZYSZŁOŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

2. Fundacja zostaje powołana do realizacji poniższych celów:

a) organizacji i prowadzenia edukacji,
b) organizacji placówek pobytu dziennego,
c) organizacji stacjonarnych i wyjazdowych zajęć o charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym, wyrównawczym, wychowawczym, 
rekreacyjnym, sportowym, artystycznym oraz ogólnorozwojowym,
d) umożliwiania nauki zawodu i zdobycia pracy, wspierania i organizacji 
zatrudnienia,
e) tworzenia, promocji i realizacja programów i wszelkich form pomocy 
społecznej dla beneficjentów,
f) prowadzenia poradnictwa i doradztwa oraz podejmowania innych 
działań na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy dla beneficjentów,
g) działalności wspomagającej integrację i rozwój wspólnot i społeczności 
w wymiarze lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
h) działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, tolerancji, 
równouprawnienia oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
j) działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka,
k) działań na rzecz osób starszych,
l) promocji i działań w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej,
m) działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, w tym 
alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy,
n) działalności związanej z rozwojem wolontariatu,
o) działalności związanej z promocją wspólnoty europejskiej oraz 
integracją europejską i międzykulturową,
p) promocji turystyki,
q) działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub 
inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele wymienione w § 9 Fundacja realizuje poprzez:

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a) finansowania oraz organizowania programów, wypoczynku, kolonii, 
obozów i wycieczek, wyjazdów pobytowych, konkursów, festiwali, 
zawodów, koncertów i imprez o charakterze edukacyjnym, 
wyrównawczym, kulturalnym, wychowawczym, rekreacyjnym, sportowym, 
artystycznym oraz ogólnorozwojowym (PKD 85.51.Z),
b) stymulowania aktywności, samodzielności i odpowiedzialności poprzez 
poradnictwo, finansowanie lub organizację korepetycji, szkoleń, kursów, 
wykładów, seminariów i konferencji(PKD 85.60.Z),
c) finansowania nagród i stypendiów(PKD 88.99.Z),
d) prowadzenia działań wyrównawczych i profilaktycznych(PKD 85.60.Z),
e) organizowania zajęć i warsztatów mających na celu rozwój oraz 
integrację środowisk rówieśniczych i integrację międzypokoleniową (PKD 
94.99.Z)
f) pomocy rzeczowej i finansowej (PKD 88.99.Z),
g) opracowywania i realizacji programów pomocy społecznej (PKD 
88.99.Z),
h) działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (PKD 94.99.Z),
i) rozwijania wolontariatu poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 
spotkań dla wolonta-riuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy (PKD 
94.99.Z),
j) samodzielnego lub łącznego z innymi podmiotami prowadzenia 
projektów i działań realizujących cele Fundacji (PKD 88.99.Z),
k) przekazywania dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych 
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lub innych jedno-stek posiadających zdolność prawną (PKD 94.99.Z),
l) przyznawania stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich 
beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Fundacji 
(PKD 88.99.Z),
m) organizowania koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na 
celu promocję działalności statutowej Fundacji (PKD 90.02.Z),
n) wymiany i edukacji kulturalnej oraz współpracy lokalnej,  regionalnej, 
międzyregionalnej i międzynarodowej z innymi osobami i podmiotami 
(PKD 88.99.Z),
o) prowadzenia własnej działalności charytatywnej poprzez: 
organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w 
kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych 
oraz pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług 
wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Fundacji(PKD 
88.99.Z),
p) organizowania szkoleń, doradztwa, pomocy psychologicznej i 
terapeutycznej(PKD 85.60.Z),
q) prowadzenia placówek dziennych i innej formy pomocy dla osób 
starszych (PKD 88.10.Z),
r) prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci (PKD 88.99.Z),
s) przygotowywania i podawania posiłków dla podopiecznych Fundacji 
oraz catering (PKD56.29.Z),
t) organizacji różnych imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej 
(jarmarki, festyny i inne widowiska rekreacyjne) (93.29.Z).

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a)   działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
b) organizowania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań 
dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych (PKD 82.30.Z).
 

3. Działalność statutowa fundacji określona w §9 oraz §10 ust. 1 stanowi 
działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 
2014 r. Nr. 1118) i jest prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży, osób 
starszych i innych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 roku z inicjatywy Zarządu były realizowane następujące działania:

NR 1. Bal charytatywny, w ramach którego zapoznaliśmy zaproszonych gości z działalnością Fundacji i zachęcaliśmy do 
wspierania naszych działań. Projekt został zrealizowany w dniu 22.02.20209 roku. W ramach balu odbyła się loteria fantowa, 
zgłoszona do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach Delegatura w Katowicach, w ramach której 
zebrano kwotę 3025,00 zł.

NR 2. Kilometry Dobra
Fundacja podjęła próba organizacji katowickich Kilometrów Dobra. Jako jedyna katowicka organizacja zostaliśmy zaproszeni do 
udziału w tej ogólnopolskiej kampanii. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania naszej dotychczasowej pracy. 
Jednocześnie rozmach medialny oferowany przez Organizatora jest ogromnym atutem PR-owym wydarzenia i daje szansę 
realizacji naszego celu. Kampania polega na zbieraniu pieniędzy przez Fundację w formie zbiórek publicznych, wydarzeń, 
spotkań z darczyńcami indywidualnymi oraz firmami, przeprowadzonych i rozliczonych z przeznaczeniem na realizację celu. Ma 
to miejsce w okresie 1 marca do 30/31 maja b.r. Finał Kampanii w dniu 31 maja to osobna impreza w każdym mieście i 
jednocześnie przystąpienie przez wszystkie organizacje uczestniczące w Kampanii do wspólnej próby pobicia rekordu Guinnessa 
w kategorii „najdłuższy szereg monet o jednym nominale”, poprzez ułożenie monet wybranego nominału o równowartości 
wyniku finansowego zebranego podczas trwania Kampanii. 
Partnerem naszej Kampanii Kilometry Dobra zgodził się zostać między innymi Urząd Miasta Katowice. 
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W ramach wsparcia Miasto oferuje nam m.in. patronat medialny, prowadzoną na bieżąca kampanię informacyjną o 
podejmowanych działaniach w mediach miejskich, uczestniczenie w imprezach miejskich, w ramach których możemy prowadzić 
kampanię informacyjną oraz zbiórkę środków. Na początku marca odbędzie się konferencja prasowa, która rozpocznie 
kampanię. Od początku stycznia rozpoczęliśmy poszukiwanie partnerów biznesowych kampanii oraz tworzenie kalendarza 
wydarzeń, które chcieliśmy z pomocą sponsorów zrealizować w ramach kampanii oraz wydarzeń, realizowanych przez naszych 
ewentualnych partnerów, w których chcieliśmy brać udział.
Niestety pandemia ograniczyła mocno nasze plany. W ramach kampanii nie udało się zrealizować żadnych konkretnych działań 
(z wyjątkiem promocyjnych). Działania miały ruszyć od marca 2020 i tuż po konferencji prasowej otwierającej projekt- ogłoszono 
lock down.

NR 3. Projekt: Bezpieczna Twierdza - placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy 
Katowic Ligota-Panewniki Pierwotnie, całoroczna. Od dnia 1.09.2019 roku finansowanie placówki przejął Urząd Miasta 
Katowice. Bezpieczna Twierdza to świetlica dla dzieci i młodzieży, w której mają stworzone warunki do nauki i rozwoju 
zainteresowań, w której służymy im pomocą, opiekujemy się nimi, zachęcamy do różnego rodzaju aktywności, wzmacniamy 
pozytywnie, dajemy dobre wzorce i uczymy jak budować swoją przyszłość. Prowadzimy zarówno zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze jak i zorganizowane zajęcia w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób 
pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej. Mają miejsce regularne spotkania z 
psychologiem, organizujemy wspólne projekty, imprezy ,wycieczki, zabawy. Każdego dnia zajęć (zajęcia od poniedziałku do 
czwartku, 4 godz dziennie) dzieci mają też pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe, posiłek. Projektem jest objętych 45 
dzieci (każdego roku) zamieszkujących teren dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, sprawiających problemy wychowawcze lub/i 
pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 6-16 lat.

NR 4. Projekt: Razem dla seniorów - kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej. Program działał do 31.12.2020. 
Prgram finansowany ze środków unijnych RPO Woj.Ślaskiego. Dodatkowo Urząd Miasta Katowice przyznał nam regranting 
wkładu własnego do projektu. W ramach projektu powstały 2 skoordynowane programy opieki senioralnej w dwóch 
lokalizacjach: K-cach i Świętochłowicach. W Katowicach UP korzystają z następujących usług: Klub Seniora, dowożenie posiłków i 
wsparcie opiekunów faktycznych, a w Świętochłowicach z Klubu Seniora, opieki w miejscu zamieszkania oraz z wsparcia 
opiekunów faktycznych. W ramach projektu uzyskają wsparcie 42 os. niesamodzielne ze względu na wiek, zagrożone 
wykluczeniem społecznym lub wykluczone społ. (26 w K-cach i 16 w Świętochłowicach) i 12 opiekunów faktycznych (6 w K-ce i 6 
w Świętochłowicach). Dzięki utworzeniu 33 nowych miejsc świadczenia usług społecznych, które zostaną utrzymane zgodnie z 
zasadami trwałości, jakość życia 42 seniorów i 12 opiekunów faktycznych znacząco wzrośnie.  Celem projektu jest 1.Objęcie 
wsparciem 42 os. niesamodzielnych 60+ nie korzystających ze wsparcia instytucjonalnego, wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem do 31.12.2020 i odbudowa zaufania tych os. do wsparcia instytucjonalnego dzięki możliwości wpływania na 
kształt świadczonej pomocy 2.Poprawa jakości życia 42 os. 60+ dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu 
wolnego i możliwości korzystania z zajęć dotychczas niedostępnych finansowo oraz z usługi opieki w miejscu zamieszkania do 
31.12.2020 3.Wzrost wiedzy 12 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad os. zależną do 31.12.2012 4.Wzrost wiedzy 36 
os.60+ z zakresu zdrowego stylu życia, świadomości i ekspresji kulturalnej i sprawności u 36 os 60+ W ramach projektu 
zaplanowano utworzenie systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek. W 2020 roku wpłynęły kolejne 
transze dotacji na projekt w wys.128997,37 tys zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodzin Polskich im. Jana 
Pawła II, której w 2020 roku przekazano część dotacji w wys. 92 890,99 złotych. Projekt był realizowany od 1.10.2018 roku do 
31.12.2020.

Nr 5. Projekt: Twierdza Seniora II- sierpień do grudzień 2020 roku. Druga grupa seniorów finansowana w ramach projektu z 
Urzędu miasta Katowice. Wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte:
- odbyło się min. 68 dni spotkań w Klubie Seniora lub wyjść w ramach działalności Klubu (każde spotkanie Klubu trwa 2 godz) – z 
powodu zawieszenia działalności stacjonarnej Klubu Seniora na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, odbyło się 47 dni 
spotkań w Klubie Seniora i 29 dni spotkań online- zajęć zdalnych . W sumie (stacjonarnie i zdalnie) odbyło się 76 dni spotkań w 
ramach Klubu.- 15 osób brało regularny udział w spotkaniach Klubu
- z powodu zawieszenia działalności stacjonarnej Klubu Seniora na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zostało 
zrealizowanych 47 posiłków regeneracyjnych w Klubie Seniora i paczki śwąteczne dla seniorów (15 paczek świątecznych - dla 
każdego uczestnika 1 paczka) zakupione za zgodą Pani Naczelnik Małgorzaty Moryń- Trzęsimiech
- zostało przeporwadzonych 17 zajęć w ramach Dnia zdrowia i bezpieczeństwa: pogadanki dot. zdrowego trybu życia, diety 
seniora, bezpieczeństwa itp., 1 godz zajęć sportowych: ćwiczenia z trenerem (zajęcia prowadzi: opiekun klubu, trener 
zewnętrzny, zaproszeni profesjonaliści z danej dziedziny np. policjanci) – zostało przeprowadzonych 19 zajęć w ramach Dnia 
zdrowia i bezpieczeństwa, w tym 4 godziny zajęć sportowych z trenerem zewnętrznym-specjalistą
- zostało przeprowadzonych 17 zajęć w ramach Dnia nowoczesnych technologii: nauka obsługi komputera, internetu, facebook 
itp. (zajęcia prowadzi: opiekun klubu, trener zewnętrzny, zaproszeni profesjonaliści z danej dziedziny) – zostało 
przeprowadzonych 18 zajęć w ramach Dnia nowoczesnych technologii
- zostało przeprowadzonych 17 zajęć w ramach Dnia kreatywności: zajęcia kreatywne itp. z wybranych przez samych seniorów 
dziedzin
- zostało przeprowadzonych 17 zajęć w ramach Dnia integracji: zajęcia integracyjne w grupie lub spotkania z podopiecznymi 
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Bezpiecznej Twierdzy – zostało przeprowadzonych 19 zajęć w ramach Dnia integracji

Działania nie były realizowane w dni ustawowo wolne od pracy lub w innych sytuacjach losowych. Jednocześnie oświadczamy, 
że zadanie było realizowane w sposób ciągły i jedynie w przypadkach losowych zajęcia zostały przełożone i odpracowane w inne 
dni – piątki, o czym każdorazowo byli informowani wszyscy uczestnicy Klubu.
Mieszkańcy Katowic zostali zapoznani z działalnością klubu i wydarzeniami  poprzez szeroką ich promocję na stronie 
internetowej  fundacji i lokalnych inicjatyw, w mediach społecznościowych fundacji Centrum Integracji Międzypokoleniowej 
„Bezpieczna Twierdza”, klubu seniora „Twierdza Seniora I”, inicjatyw lokalnych i grupach dzielnicowych; plakaty zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Katowic). Poprzez realizację zadania objęliśmy opieką 15 osób w 
wieku 60+ . Dzięki temu poprawilismy jakość życia tych osób i zapobiegliśmy ich wykluczeniu społecznemu. Stworzyliśmy im 
bezpieczną przestrzeń do spędzania czasu wolnego i możliwości korzystania z zajęć dotychczas niedostępnych finansowo. 
Wzrosła ich wiedza z zakresu zdrowego stylu życia, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje komputerowe, sprawność 
fizyczna. To z kolei przyczyniło się do dłuższego utrzymania samodzielności i kondycji fizycznej, w pewien sposób spowalniając 
ich starzenie się. Dodatkowo poprzez integrację z młodszymi członkami społeczności lokalnej poczuli się na nowo częścią tej 
społeczności, odnaleźli namiastkę rodziny, akceptację, poczuli się potrzebni. Członkowie klubu zostali zachęceni do stworzenia 
grupy samopomocowej co też sprzyjało lepszemu samopoczuciu, zwiększeniu poczuciu bezpieczeństwa i zapobiegło 
osamotnieniu. Włączenie seniorów w aktywność społeczną (współpraca z Bezpieczną Twierdzą, udział w lokalnych akcjach i 
wydarzeniach, jak np. wyprzedaż garażowa) spowodowało, że poczuli się przydatni, potrzebni w swojej społeczności. Dzięki 
temu nie zostali też wyrzuceni poza jej nawias, pokażali społeczności lokalnej jak bardzo są użyteczni, jak bardzo wartościowi dla 
tej społeczności co zmieniło ich odbiór przez pozostałych członków społeczeństwa i większą akceptację starości.
Osiągnięta zmiana ma charakter trwały. Poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, przynależności, a
zatem osiągnięcie komfortu psychicznego oraz nauczenie zasad zdrowego trybu życia, wtłoczenie do codziennego
uprawiania sportu seniorzy mają większe szanse na dłuższe i komfortowe życie. Integracja grupy zaowocowała i zaowocuje w 
przyszłości wzajemnym wsparciem w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki temu seniorzy nie będą się czuli samotni. Integracja z 
podopiecznymi z Bezpiecznej Twierdzy zachęciła seniorów do wychodzenia z domu, żeby np. przyjść do Twierdzy jako 
wolontariusz i pomóc dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
Zaangażowanie seniorów w działalność społeczną pobudziło ich aktywność obywatelską i zwiększyło ich zaangażowanie w życie 
dzielnicy i miasta. Dostarczyliśmy im narzędzia w postaci wiedzy o wykorzystaniu nowoczesnych technologii np. do zdobywania 
informacji czy komunikacji, które pomogły im i pomogą w przyszłości w lepszym orientowaniu się w świecie i podtrzymaniu 
komunikacji z resztą grupy. Fundacja ze swojej strony, kiedy tylko będzie zgoda Wojewody Śląskiego na kontynuowanie zajęć 
stacjonarnych, udostępni seniorom, po zakończeniu projektu, pomieszczenia, w których będą się mogli spotykać aby w jakiś 
sposób kontynuowali działalność klubu.

Nr 6. Projekt: Odkryj Śląskie- projekt realizowany na rzecz dzieci i młodzieży z woj śląskiego, finansowany z Urzędu 
Marszałkowskiego.Zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie i zaktualizowanych w kosztorysie zostało zrealizowanych:
1. Łączna ilość zorganizowanych wycieczek:
• 8 wycieczek: 
1: Subregion zachodni woj. śląskiego  (4 wyjazdy, w sumie 196 dzieci i 16 opiekunów)
2: Metropolia (4 wyjazdy, w sumie 196 dzieci i 16 opiekunów)
2.       Łączna ilość noclegów - 
--> jeśli chodzi o osobonoce to: 416 osobonocy (uczestnicy projektu)
--> jeśli chodzi o liczbę przewidzianych w projekcie noclegów to: Subregion + Metropolia: 8 wycieczek dwudniowych x 1 nocleg = 
8 noclegów 
3.       Łączna ilość uczestników- 416 osób:
--> Metropolia 192 uczniów + 16 opiekunów
--> Subregion Zachodni 192 uczniów + 16 opiekunów
--> Suma: 384 uczniów + 32 opiekunów

4.       Łączna ilość zwiedzonych miejscowości:
--> Subregion: Żory, Wodzisław Śl., Rybnik, Rudy Raciborskie, Racibórz - 5 sztuk / wycieczka
--> Metropolia: Katowice Nikiszowiec+Centrum, Tarnowskie Góry (kopalnia), Chorzów (Park Śląski) - 3 sztuki / wycieczka
5.       Łączna ilość zwiedzonych atrakcji i obiektów turystycznych
--> Subregion: Muzeum Ognia, Kopalnia Ignacy, kolejka wąskotorowa w Rudach, Muzeum Miejskie w Raciborzu, Rezerwat 
Łężczok, Arboretum Bramy Morawskiej - 6 sztuk / wycieczka
--> Metropolia: osiedle Nikiszowiec, Muzeum Śląskie, Kolej linowa Elka, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, kolejka 
skansenowa przy kopalni, Park Śląski w Chorzowie - 6 sztuk / wycieczka
6.       Łączna ilość przedsiębiorców turystycznych zaangażowanych do realizacji wycieczek (przewodnicy, instruktorzy, 
przewoźnicy, obiekty noclegowe, gastronomia, atrakcje i obiekty turystyczne, etc.)
--> Subregion: 8 sztuk
--> Metropolia: 9 sztuk

• Wszystkie dzieci (384 dzieci i młodzieży) otrzymało Kartę Wspomnień z wyjazdu-  różne w zależności od typu imprezy (wzory 
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stanowią załącznik do sprawozdania)
• Zbudowano „społeczność projektu” w mediach społecznościowych, liczącą 305 osób (których wciąż przybywa), poprzez 
stworzenie konta zadania „Śląskie – Strefa Dzieci i Młodzieży” na Instagramie oraz grupy zadania na portalu Facebook, w której 
publikowaliśmy ciekawostki, materiały edukacyjne na temat atrakcji województwa śląskiego, i gdzie uczestnicy projektu 
wymienili się swoimi wspomnieniami, opublikowali zdjęcia z wycieczek organizowanych w ramach zadania, a także własnych 
wyjazdów indywidualnych, 
• Zorganizowane 2 konkursy fotograficzne, 
• Zorganizowane 2 wernisaże online konkursowych fotografii, na które głosowali uczestnicy grupy; poprzez  stworzenie kanału 
zadania na portalu youtube, na którym opublikowaliśmy 9 filmów
• Odbył się 1 konkurs fotograficzny z nagrodami (online) dla uczestników projektu, w którym wyłoniliśmy najciekawsze zdjęcia 3 
laureatów
• Odbył się 1 konkurs fotograficzny z nagrodami (online) dla fanów projektu na Facebook, w którym wyłoniliśmy najciekawsze 
zdjęcia 3 laureatów, 
• Odbyły się 2 inne konkursy z nagrodami dot. Szlaków turystycznych województwa śląskiego: 1 w grupie zadania na portalu 
Facebook, 1 na koncie projektu na Instagramie – w każdym konkursie wyłoniliśmy i nagrodziliśmy 3 laureatów, czyli łącznie 6 
osób
• Opublikowano 3 wywiady dot. Odwiedzanych 2 regionów Śląska- z pracownikami atrakcji/instytucji lub np. Przewodnikami: 1 z 
pracownikiem Kopalni Guido, 2 z przewodnikami  wycieczek
• Rozdano 12 zestawów nagród pozyskanych od lokalnych instytucji i atrakcji turystycznych: 3 w konkursie fotograficznym dla 
uczestników wycieczek, 3 w konkursie fotograficznym dla fanów zadania na Facebooku, 3 w konkursie na temat szlaków 
turystycznych województwa śląskiego na Facebooku i 3 konkursie na temat szlaków turystycznych województwa śląskiego na 
Instagramie
• Zrealizowano promocję lokalnych „marek” Śląska poprzez publikację 3 wywiadów z pracownikami atrakcji/ i instytucji z 2 
kierunków wyjazdów lub przewodnikami, którzy opowiadają o tych miejscach
• Zrealizowano szeroką promocję programu „Odkryj Śląsk” oraz projektu „Śląskie- strefa dzieci i młodzieży”, a także zbudowano 
społeczność wokół projektu poprzez stworzenie i przeprowadzenie 1 kanału youtube, 1 grupy projektu na portalu Facebook, 1 
konta projektu na Instagramie, 2 konkursów fotografii online
• Wyjazdy i promocja projektu doprowadziły do wzrostu wiedzy o regionie śląskim wśród uczestników projektu, dodatkowo 
dokonaliśmy tego poprzez przeprowadzenie 2 konkursów wiedzy o Śląsku, opublikowanie na kanale youtube oraz w grupie 
projektu na Facebooku 3 filmów home movie od uczestników projektu
• Powstały 2 autorskie programy wycieczek dot. Odpowiednio 2 ”marek” województwa

Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci i młodzież- 384 osoby :
• Poznały region Śląski
• Poznały alternatywne sposoby na spędzanie wolnego czasu
• Łatwiej poradziły sobie z psychicznymi skutkami pandemii, izolacją
• Zintegrowały się
• Mieli możliwość budowania tożsamości lokalnej
• Byli dumni z regionu, w którym mieszkają
• Stali się promotorami marek śląskich wśród swoich rówieśników, w swoich rodzinach 

Dzięki promocji projektu:
• Zbudowaliśmy społeczność projektu
• Uzyskaliśmy szeroki rozgłos i oddźwięk społeczny projektu
• Przedłużyliśmy cykl życia projektu
• Wypromowaliśmy śląskie marki wśród społeczności projektu

Projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy uczestników o naszym regionie. Dzięki poznaniu różnorodnej oferty turystycznej 
poznali walory Śląska, od tych przyrodniczych, poprzez kulturowe aż po tradycję. To z kolei wpłynęło na wzmocnienie ich 
przywiązania do Śląska, wzrost dumy z bycia Ślązakiem. Jednocześnie uczestnicy otrzymali wsparcie w powrocie do równowagi 
psychicznej po pandemii, wyjazdy wspomogły procesy integracji, pomogły im wyjść z izolacji. Poznali alternatywne, aktywne 
sposoby spędzania wolnego czasu.
Promocja projektu, oparta zarówno na tradycyjnych formach tj. np. dostarczanie ciekawych materiałów (Karty Wspomnień) dot. 
odwiedzanych obszarów uczestnikom projektu jak i na nowoczesnej technologii (użycie internetu: YouTube, Facebook, 
Instagram) oraz dobór różnorodnych narzędzi promocji (konkursy, filmy, wywiady itp.) spowodowała szeroki oddźwięk społeczny 
projektu. Zbudowaliśmy  społeczność wokół projektu, która wciąż istnieje, mimo zakończenia zadania. Do społeczności nie 
weszli tylko uczestnicy projektu, ale też osoby spoza tego grona: znajomi, członkowie rodzin, pasjonaci podróży czy Górnego 
Śląska. Przyczynił się do tego system stworzonych konkursów, ciekawych wywiadów, zdjęć, filmów itp. oraz nagród, który 
zachęciły uczestników do wprowadzania do społeczności kolejnych osób. To oznacza promocję Śląska, projektu, marek śląskich- 
daleko wykraczającą osobowo poza samych uczestników projektu oraz czasowo poza okres jego trwania.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dodatkowo były prowadzone zbiórki publiczne przez Zarząd Fundacji w ramach różnych wydarzeń odbywających się głównie w 
Ligocie-Panewnikach. Fundacja otrzymała także darowizny od osób fizycznych i prawnych. Była również prowadzona działalność 
gospodarcza, z której wszystkie środki były przeznaczane na cele statutowe, społecznie użyteczne.
W roku 2020 Fundacja skupiła się także na działaniach promocyjnych i z racji pandemii "częściowym przeniesieniu" aktywności 
do internetu.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Od 2017 roku prowadzimy świetlicę Bezpieczna 
Twierdza czyli bezpieczne miejsce w największej 
dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, dla 45 
podopiecznych w wieku od 3 do 18 roku życia, 
które stworzyliśmy dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej, a od 2019 roku kontynuujemy 
dzięki funduszom Urzędu Miasta Katowice. To 
jedyne miejsce dla dzieci, których rodziny nie 
mogą sobie pozwolić na odpłatne zajęcia w 
ośrodkach kultury czy klubach sportowych. A 
przecież każde z nich powinno mieć równy start i 
taką samą szansę na przyszłość. W Świetlicy 
„Bezpieczna Twierdza” dzieci spędzają czas po 
szkole, otrzymują pomoc w odrobieniu lekcji, 
odnajdują motywację do dalszej nauki, ale i 
wsparcie troskliwych osób, które wysłuchają o 
każdej napotkanej przez nich przeszkodzie czy 
małym i dużym osiągnięciu. Pielęgnujemy ich 
każdy dzień, dbamy o to, by bez uczucia głodu 
mogli nie tylko koncentrować się na bieżących 
obowiązkach, ale także zyskać siłę, by marzyć 
i realizować swoje pragnienia.

88.99.Z 5 000,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W 2019 roku udało się uruchomić klub seniora 
Twierdza Seniora czyli dzienny klub dla osób 
powyżej 60. roku życia, który od poniedziałku do 
czwartku, przez 5 godzin dziennie oferuje 
najbardziej potrzebującym seniorom i seniorkom 
z dzielnicy Ligota-Panewniki interesujące zajęcia, 
rozwijające procesy mentalne, gimnastykę i 
różnorodne zajęcia edukacyjne dostosowane do 
ich potrzeb. Naszym seniorom zapewniamy 
wycieczki w najciekawsze miejsca regionu, 
pyszne, domowe obiady, a przede wszystkim 
dobrą zabawę 
i satysfakcję bycia częścią silnej, wspaniałej i 
tolerancyjnej społeczności. „Twierdza Seniora” 
to przede wszystkim miejsce spotkań, gdzie nasi 
podopieczni zawiązują nowe przyjaźnie, 
wspólnie spożywają ciepły obiad, uczestniczą w 
przygotowanych dla nich zajęciach i z wielkim 
sercem angażują się w życie "Bezpiecznej 
Twierdzy".

88.10.Z 5 000,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Dzięki dzieciom i seniorom, nasza Bezpieczna 
Twierdza od 2017 roku tętni życiem i staje się 
sercem największej dzielnicy Katowic. 
Dostrzeglismy ogromną potrzebę, by to serce 
biło nadal, co raz mocniej, abyśmy mieli środki i 
przestrzeń na wspieranie najbardziej 
potrzebujących mieszkańców, budowanie więzi 
wśród lokalnej społeczności oraz inicjowanie i 
prowadzenie działań na jej rzecz. Dlatego też 
stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy mieszkaniec 
Ligoty-Panewnik i dzielnic ościennych znalazł 
pomoc, stabilny grunt do rozwinięcia skrzydeł i 
poczucia szczęścia – czy to w zakresie 
fundamentalnych potrzeb, czy na drodze do 
samorealizacji, rozwijania pasji: Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna 
Twierdza”. Wraz z rozwojem fundacji chcemy być 
dla każdego potrzebującego, bez względu na 
wiek. Pomóż nam zrealizować nasz cel, którym 
jest

93.29.Z 0,00 zł
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10 215,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 256 756,48 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 380 782,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 336 122,74 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 44 659,00 zł

d) przychody finansowe 0,37 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 113 809,76 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD56.29.Z: Przygotowanie i sprzedaż 
żywności dla odbiorców zewnętrznych. Zajmowaliśmy się głównie wypiekiem ciast i 
przygotowaniem gotowych zestawów cateringowych (tace kanapek, finger food, sałatki itp.) 
do odbioru własnego przez odbiorców zewnętrznych. Główny przychód z działalności 
gospodarczej pochodził właśnie z tego typu działań. W ramach działalności była na stałe 
zatrudniona na część etatu kucharka. Nad realizacją cateringów czuwał koordynator. Kuchnia 
pracuje na podstawie decyzji PSSE.Całkowity zysk został przeznaczony na działalność Fundacji 
mieszczącą się w sferze pożytku publicznego.

2 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z: w ramach tej działalności 
zorganizowaliśmy Bal Charytatywny. Jak co roku zorganizowaliśmy bal charytatywny, na 
którym można było się pobawić (w okresie karnawału) i jednocześnie wziąć udział w loterii 
fantowej lub licytacji. Całkowity zysk z balu został przeznaczony na działalność fundacji, 
mieszczącą się w sferze pożytku publicznego. Większość uczestników balu to nasi darczyńcy, 
których w ten sposób chcemy raz w roku uhonorować za ich pomoc. Część osób jednak 
uczestniczy w balu jedynie w celach zabawowych- te osoby płacą na podstawie faktury.

3 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z: W 
ramach tego PKD zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci. Na prośbę zaprzyjaźnionej 
spółdzielni zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci i młodzieży ( zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oświatowymi zgłoszone do Śląskiego Kuratora Oświaty i przeprowadzone zgodne z 
wytycznymi GIS dla realizacji kolonii w koronawirusie). Całkowity zysk został przeznaczony na 
działalność Fundacji mieszczącą się w sferze pożytku publicznego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

256 756,48 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
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2.4. Z innych źródeł 0,37 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 32 574,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 000,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 404 789,16 zł 10 000,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

303 548,35 zł 10 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

29 862,55 zł

0,00 zł

58 376,26 zł

13 002,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

8 638,40 zł

29 643,92 zł

13 369,02 zł

17 499,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

44 659,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 794,45 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 794,45 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: składki ZUS

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 132 875,00 zł

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

132 875,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 600,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 600,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

12 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

31 200,00 zł

31 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 101 675,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 132 875,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

2 600,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Śląskie- Strefa Dzieci i 
Młodzieży.

Projekt miał na celu wspieranie 
turystyki w woj.śląskim poprzez 
realizację wycieczek 
krajoznawczych dzieciom i 
młodzieży. Dzięki uczestnictwu 
w projekcie  384 osoby m.in. 
Poznały region Śląski, Poznały 
alternatywne sposoby na 
spędzanie wolnego czasu, 
Łatwiej poradziły sobie z 
psychicznymi skutkami 
pandemii, izolacją, Zintegrowały 
się, Miały możliwość budowania 
tożsamości lokalnej, były 
dumne z regionu, w którym 
mieszkają, stały się 
promotorami marek śląskich.

Urząd Marszałkowski woj.śląskiego 90 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 600,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

2 Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej- kół 
zainteresowań „BEZPIECZNA 
TWIERDZA” W DZIELNICY 
LIGOTA-PANEWNIKI

Celem projekt był wzrost 
dostępności i jakości usług 
społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu poprzez 
prowadzenie w okresie od 6 
lipca do 4 listopada 2020 roku, 
w dzielnicy Katowic Ligota-
Panewniki, placówki 
opiekuńczej (w formie kół 
zainteresowań) Bezpieczna 
Twierdza.

Urząd Miasta Katowice 59 000,00 zł

3 Razem dla seniorów - 
kompleksowy program 
skoordynowanej opieki 
senioralnej

Projekt trwał od 1.01.2019 roku 
do 31.12.2020 roku. W ramach 
projektu utworzono system 
wsparcia dla osób 
niesamodzielnych ze względu 
na wiek w Katowicach 
Panewnikach-Ligocie i 
Świetochłowicach: działał klub 
seniora; byli wspierani 
opiekunowie faktyczni; były 
dowożone i donoszone posiłki. 
Projekt był realizowany w 
partnerstwie z Fundacją Rodzin 
Polskich ze Świętochłowic. W 
Katowicach beneficjentami było 
26 osób niesamodzielnych ze 
względu na wiek i ich 6 
opiekunów faktycznych.

Urząd Marszałkowski woj.śląskiego 128 997,37 zł

4 Prowadzenie różnorodnych 
zajęć i warsztatów dla 
seniorów w ramach Klubu 
Seniora – Twierdza Seniora 
II, w Katowicach, Ligocie - 
Panewniki

Poprzez realizację zadania 
objęliśmy opieką 15 osób w 
wieku 60+ . Dzięki temu 
poprawilismy jakość życia tych 
osób i
zapobiegliśmy ich wykluczeniu 
społecznemu. Stworzyliśmy im 
bezpieczną przestrzeń do 
spędzania czasu wolnego i
możliwości korzystania z zajęć 
dotychczas niedostępnych 
finansowo. . Członkowie klubu 
zostali zachęceni do stworzenia 
grupy
samopomocowej co też 
sprzyjało lepszemu 
samopoczuciu, zwiększeniu 
poczuciu bezpieczeństwa i 
zapobiegło
osamotnieniu.

Urząd Miasta Katowice 10 000,00 zł

5 Twierdza Seniora- regranting Razem dla seniorów - 
kompleksowy program 
skoordynowanej opieki 
senioralnej - regranting wkładu 
własnego do projektu.

Urząd Miasta Katowice 6 750,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Skrzyńska lub Natalia Grabka i 
Agnieszka Skiba- łącznie Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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