
Sygnatura  sprawozdania (wypełnia 
MPiPS)

Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

                      
Ministerstwo Pracy

                      i 
Polityki Społecznej

                    

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z 
działalności

                      organizacji pożytku publicznego
                    

za rok 2011

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. NOWY SĄCZ

Gmina M. NOWY SĄCZ Ulica LWOWSKA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY SĄCZ Kod pocztowy 33-300 Poczta NOWY SĄCZ Nr telefonu 184411994

Nr faksu E-mail biuro@sc.org.pl Strona www www.sc.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49268974700000 6. Numer KRS 0000020382
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Zarząd:
1. mgr Marcin Michał Kałużny - Prezes 
2. mgr Halina Maria Rams - Wiceprezes 
3. mgr Renata Jadwiga Bugajska - Sekretarz 
4. mgr Aleksandra Joanna Kopycińska - Skarbnik
5. mgr Małgorzata Anna Wróbel - członek

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

Komisja Rewizyjna:
1. Agnieszka Małgorzata Sowiźrał
2. Mariusz Stanisław Popiela

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) ochrony i promocji zdrowia;
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności 
lokalnych;
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
h) wypoczynku dzieci i młodzieży;
i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
j) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
k) promocji i organizacji wolontariatu;
l) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne 
podmioty
m) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
n) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
o) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
p) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
q) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności, 
zwłaszcza zaś na rzecz dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie realizuje swój cel wszystkimi prawnie dostępnymi 
środkami, a szczególnie przez:
a) organizowanie i prowadzenie ośrodków: opiekuńczych, 
wychowawczych, resocjalizacyjnych, postpenitencjarnych, 
rehabilitacyjnych, diagnostycznych oraz terapeutycznych;
b) inicjowanie, realizowanie oraz koordynowanie form opieki, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży;
c) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 
psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych 
działalnością Stowarzyszenia; 
d) inicjowanie i wspieranie współpracy z rodzinami osób 
znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia;
e) wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś 
łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie 
powstawaniu patologii;
f) zapobieganie powstawaniu lub rozprzestrzenianiu się trudnych 
sytuacji życiowych oraz pomoc osobom już znajdującym się w 
takich sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy;
g) niesienie pomocy i wsparcia, celem readaptacji osób uwikłanych 
w alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostosowanych 
społecznie, ubogich, bezrobotnych, opuszczających ośrodki 
opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, karne, etc.;
h) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-
wychowawczych;
i) organizowanie i udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku 
dzieciom i młodzieży;
j) działalność turystyczno-sportowo-rekreacyjną;
k) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
l) promocję programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
zagrożenia sektami i grupami kultowymi;
m) wychowywanie w duchu patriotyzmu i kultywowanie tradycji;
n) systematyczną formację intelektualną i duchową członków 
Stowarzyszenia;
o) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu 
sprzyjających;
p) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, 
fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi w kraju 
i za granicą;
q) prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, edukacyjnej, 
naukowej i badawczej;
r) współpracę z mediami;
s) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.
t) prowadzenie niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w 
obowiązujących przepisach oświatowych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

promocja i organizacja wolontariatu

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomoc społeczna, poprzez 
realizację programów:
1. Na Ratunek - finansowanie leczenia dzieci i osób dorosłych będących 
podopiecznymi Stowarzyszenia.
2. Młodzieżowe Centrum Wolontariatu - promocja wolontariatu, szkolenia dla 
wolontariuszy, praca w instytucjach na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych
3. Program Starszy Brat Starsza Siostra - praca wolontariuszy z dziećmi w ich 
rodzinnych domach, dostarczanie pozytywnych wzorców, pomoc w nauce, 
rozwijanie zainteresowań i inne.
4. Sądeckie Centrum Mediacji - mediacje rodzinne - wspieranie poradnictwa 
rodzinnego.

Stowarzyszenie zorganizowało kolonię profilaktyczną dla dzieci, festyn rodzinny 
promujący pozytywne wzorce rodzinne dotyczące spędzania wspólnego czasu.

Udzielano pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej w ramach 
Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Tęcza.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

6614

108

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

I. Projekt „WOLONTARIAT – POMAGAM, BO LUBIĘ”
W ramach działań prowadzono Młodzieżowe Centrum 
Wolontariatu i Program Starszy Brat Starsza Siostra w Nowym 
Sączu oraz sieć Klubów Wolontariatu w powiecie nowosądeckim i 
limanowskim. Projekt szeroko promował ideę wolontariatu, 
podnosił standardy działań z udziałem wolontariuszy, rozwijał ich 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

wiedzę i potencjał oraz tworzył młodym warunki do aktywnego 
angażowania się w urozmaiconą działalność wolontarystyczną. 
Był kontynuacją rozpoczętych w 2002 r. działań w tym zakresie. 
Wolontariusze skupieni przy stowarzyszeniu mają oddany do 
dyspozycji „Strych wolontariusza”, mieszczący się nad 
pomieszczeniami biurowymi organizacji.
Wybrane dane o projekcie: 
A. Młodzieżowe Centrum Wolontariatu (MCW)
- 116 osób – ilość pozyskanych, przeszkolonych i 
zaangażowanych wolontariuszy
- 4.062 osobogodzin – czas pracy wolontariuszy w ciągu całego 
roku
- ok. 550 osób – ilość podopiecznych korzystających z pomocy 
wolontariuszy
- 19 instytucji pomocowych w Nowym Sączu – ilość placówek, 
które korzystały z pracy wolontariuszy
- 3 osób – ilość wolontariuszy współpracujących z Młodzieżowym 
Ośrodkiem Wychowawczym w Mszanie Dolnej. W ramach działań 
prowadzili comiesięczne zajęcia integracyjne, turnieje, gry 
sportowe, współuczestniczyli w przedstawieniu „Jasełkowym”, 
pomagali w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji 
wielkopostnych i bożonarodzeniowych oraz warsztatów etyczno-
moralnych w okresie Bożego Narodzenia. Dodatkowo 
wolontariusze wzięli udział w Ogólnopolskim Rajdzie MOW 
„Ścieżkami Jana Pawła II” – pomagając w organizacji konkurencji, 
uczestnicząc w grze terenowej, prowadząc wieczory integracyjne.
Dodatkowo wolontariusze MCW zakończyli realizację projektu pn. 
„Słyszeć więcej”, w ramach programu Młodzież w Działaniu, 
finansowanego przez Komisję Europejską, w ramach 
ogólnopolskiego konkursu na inicjatywy młodzieżowe, 
prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 
Projekt był adresowany do dzieci z uszkodzeniami słuchu, 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu i 
dotyczył zagospodarowania czasu poprzez zabawę 
i naukę. Obejmował swoim oddziaływaniem 16 dzieci i 7 
wolontariuszy.

B. Program Starszy Brat Starsza Siostra (PSBSS)  
Adresowany był do dzieci w trudnej sytuacji życiowej, które 
korzystały z całorocznej, indywidualnej opieki. Wolontariusze 
pracujący z nimi w ich rodzinnych domach dostarczali 
pozytywnych wzorców, wspierali w nauce, pozytywnie spędzali 
czas wolny, wspólnie rozwijali zainteresowania, odwiedzali 
ciekawe miejsca, wzmacniali pozytywnie, uczyli zdrowego stylu 
życia. 
W ramach programu w ciągu roku współpracowało ze sobą 30 
par wolontariusz-dziecko.  Prowadzono Grupę Wsparcia dla 
wolontariuszy, zorganizowano kulig zimowy,  w trakcie którego 
wręczono dzieciom prezenty pozyskane w ramach akcji „Zostań 
prawdziwym świętym Mikołajem”.
Wolontariusze przepracowali indywidualnie z dziećmi 1.273 
godzin.

C. Sieć Klubów Wolontariatu (KW)
Kontynuowano i rozwijano współpracę z regionalną siecią Klubów 
Wolontariatu, które powstały jako satelity Młodzieżowego 
Centrum Wolontariatu. W ramach przekazywania doświadczeń do 
mniejszych społeczności lokalnych stworzono warunki do 
satysfakcjonującego i efektywnego angażowania się w wolontariat 
młodzieży z małych miejscowości i wsi. Działalność Klubów jest 
budowana w oparciu o pozyskanych i szkolonych koordynatorów, 
najczęściej nauczycieli, którzy w porozumieniu ze 
Stowarzyszeniem animują działalność wolontarystyczną na 
swoim terenie, odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnych. 

Prowadzono 19 Klubów Wolontariatu w następujących 
miejscowościach:
 

Druk: NIW-CRSO 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


Stary Sącz
1) Liceum Ogólnokształcące
2) Zespół Szkół Zawodowych nr 2
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
4) Zespół Szkół Zawodowych 
5) Zespół Szkół Drzewno-Mechanicznych
Marcinkowice
6) Zespół Szkół
Rytro
7) Gimnazjum Publiczne
Barcice Górne
8) Gimnazjum Publiczne
Grybów 
9) Zespół Szkół Zawodowych
Mszana Dolna
10) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych
11) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Muszyna
13) Zespół Szkół Ogólnokształcących
Krynica Zdrój
14) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Chełmiec 
15) Zespół Szkół
Niedźwiedź 
16) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Paszyn
17) Gimnazjum Publiczne
Kamionka Wielka
18) Gimnazjum Publiczne
Złockie
19) Zespół Szkół
 
Liczbowe określenie skali działalności Klubów Wolontariatu:
- 605 osób – ilość pozyskanych, przeszkolonych i 
zaangażowanych wolontariuszy
- 34.136 osobogodzin – czas pracy wolontariuszy w ciągu całego 
roku
- ok. 3.055 osób – ilość podopiecznych korzystających z pomocy 
wolontariuszy
- 87 instytucji pomocowych w regionie – ilość placówek, które 
korzystały z pracy wolontariuszy Klubów 

W ramach projektu „Wolontariat – pomagam, bo lubię” dodatkowo 
zrealizowano:
- 200 godziny zajęć szkoleniowych dla wolontariuszy
- 1 imprezę sprawozdawczo-plenerową dla uczestników projektu 
– udział 200 os. 
- wręczono 25 wyróżnień „Wolontariusz Roku” (na koniec r. szk. 
2010/2011)
- 1 seminarium szkoleniowo-integracyjne dla wolontariuszy w 
Ochotnicy Dolnej
- 16-dniowy obóz szkoleniowo-integracyjny dla 20 wolontariuszy 
nad morzem
- 40 godzin warsztatów podczas obozu wakacyjnego (w grupach 
tematycznych)
- wyjazd studyjny 100 wolontariuszy – wizyty w 20-osobowych 
grupach w pięciu krakowskich NGO’s współpracujących z 
wolontariuszami – w ramach porównania standardów i wymiany 
doświadczeń

II. Program „NA RATUNEK”
W ramach programu realizowane były publiczne zbiórki pieniędzy 
i towarzyszące temu akcje, mające na celu finansowanie leczenia 
i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia, z terenu małopolski. 

W tym roku pomocą objęto 43 podopiecznych  – w tym 24 dzieci, 
z których 1 przeszło pozytywnie operację na otwartym sercu w 
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Klinice Kardiochirurgii w Monachium; 10 osób po urazach, w tym 
powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w tym 1 
przeszła zabieg wszczepu komórek do rdzenia kręgowego w 
Klinice w Moskwie, 2 z chorobą nowotworową. Pozostali 
podopieczni korzystali z innych form leczenia i rehabilitacji.
Realizacja programu odbywa się na podstawie opracowanego i 
dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia regulaminu, 
w programie wdrożono czytelne i transparentne procedury. Od 
zbieranych kwot na leczenie i rehabilitację Stowarzyszenie nie 
pobierało żadnych prowizji. Wszyscy obsługujący program ze 
ramienia Stowarzyszenia pracowali na zasadach wolontariatu, 
koszty realizacji działań zostały sfinansowane głównie ze środków 
pochodzących z 1%, a wyniosły one 20.016,78 zł. 
Prowadzono dwie następujące po sobie zbiórki publiczne, obie na 
odrębnym rachunku bankowym, na podstawie stosownych zgód 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
- nr 31/2010 DZiK-VI-632-1-34/10/ISk z dn. 26.02.2010r.
- nr 50/2011 DZiK-VI-632-1-32/11/ISk z dn. 17.03.2011r.
Przebieg i sprawozdania poszczególnych akcji były publikowane 
w serwisie internetowym Stowarzyszenia oraz za pośrednictwem 
mediów. 
W formie darowizn zgromadzono w 2011r. 250.246,63 zł, w tym 
kwota 33.545,49 zł pochodzi ze zwrotu środków przez Klinikę 
Kardiochirurgii Dziecięcej w Monachium w związku 
z niewykonaniem pełnego zakresu operacji, która była 
przeprowadzona w 2010r. Ponadto dla podopiecznych Programu 
w 2011r. przekazano 1% podatku, na kwotę 253.349,74 zł. Na 
leczenie i rehabilitację podopiecznych wydatkowano 370.345,91 
zł. Pozostałe fundusze są do rozdysponowania w kolejnych 
miesiącach 2012r., zgodnie z potrzebami podopiecznych. 
Wszystkie środki będą wykorzystywane wyłącznie na dalszą 
pomoc w Programie „Na Ratunek”.
 
III. Projekt „MEDIACJE RODZINNE”
W ramach powołanego przy Stowarzyszeniu Sądeckiego 
Centrum Mediacji zrealizowano projekt upowszechniający i 
mediacje jako skuteczne narzędzie rozwiązywania konfliktów w 
rodzinie. Opracowano i rozprowadzono 850 ulotek dotyczących 
mediacji rodzinnych, opublikowano 1 ogłoszenia prasowe 
dotyczące informacji o mediacjach rodzinnych, prowadzona akcję 
informacyjną nt. mediacji w serwisie 
http://www.mediacje.sc.org.pl, kontynuowano współpracę z 
ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, stowarzyszeniami, pedagogami, nauczycielami, 
i in., celem zachęcenia do korzystania z pomocy mediatorów przy 
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz rozpropagowania 
mediacji rodzinnych. Rozwijano współpracę z Sądem Okręgowym 
w Nowym Sączu, w tym – na zaproszenie - jeden mediator z 
Sądeckiego Centrum Mediacji pełnił dyżur w Sądzie w związku z 
Międzynarodowym Dniem Mediacji, podczas którego udzielał 
informacji na temat mediacji.
Przeprowadzono ogółem 31 sesji mediacji rodzinnych (68 
godzin), w których wzięło udział 8 rodzin z terenu miasta Nowego 
Sącza.

IV. Projekt „FESTYN RODZINNY SURSUM CORDA DLA DZIECI 
I RODZINY”
W pierwszą niedzielę wakacji, przy współpracy z Urzędem Miasta 
Nowego Sącza, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz KM Policji 
zrealizowano festyn rodzinny: liczne koncerty, występy 
artystyczne, prezentacje, gry i konkursy, zabawy rodzinne 
rozwijające wzajemne więzi. W trakcie festynu Stowarzyszenie 
zorganizowało 13 stoisk animacyjnych pod namiotami m.in. 
malowanie twarzy, maski gipsowe, nauka sztuczek cyrkowych, 
nauka sztuki garncarskiej, stoisko sportowe. Animacja stoisk dla 
dzieci odbywała się z czynnym udziałem i zaangażowaniem 
wolontariuszy Stowarzyszenia SURSUM CORDA. W sumie w 
organizację festynu włączyło się ok. 150 młodych wolontariuszy. 
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Podczas festynu dostępne było zaplecze gastronomiczne oraz 
plac zabaw dla dzieci, z zabawkami i zjeżdżalniami typu 
„dmuchańce”. Impreza została przeprowadzona na płycie 
sądeckiego Rynku. W imprezie wzięło udział ok. 3.000 osób. 
Gwiazdą festynu był zespół „Pectus”.
Zorganizowano także sprzedaż cegiełek połączoną z loterią 
fantową, z której całkowity dochód przeznaczono na 
dofinansowanie udziału kilkunastu podopiecznych 
Stowarzyszenia w kolonii letniej nad morzem – we 
Władysławowie oraz na realizację programu pomocy dzieciom: 
Starszy Brat Starsza Siostra. Łącznie udało się zebrać 7.325,00 
zł.  Akcja była prowadzona w formie zbiórki publicznej, na 
podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego nr 
15/2010  PS.I.501/1-17/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.  

V. Projekt „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM”
W ramach projektu - w sądeckich szkołach średnich i na 
uczelniach zrealizowanych zostało 37 godzin warsztatów 
promujących wolontariat, w których łącznie uczestniczyły 932 
osoby. Uczestnikom warsztatów zostały przekazane materiały 
promujące wolontariat - łącznie 1800 szt. Ponadto opracowano i 
rozprowadzono 160 szt. plakatów promujących wolontariat.
Dla wzmocnienia oddziaływania i wyróżnienia akcji spośród 
innych działań promocyjno-informacyjnych, przygotowano i 
zaprezentowano łącznie w 13 szkołach i na uczelniach dwa 
wielkopowierzchniowe systemy wystawienniczo-wizualne, które 
były prezentowane rotacyjnie – średnio w każdym miejscu przez 
dwa tygodnie. Szacunkowa liczba odbiorców wystawy to ok. 8 
tys. osób. 

VI. Akcja „DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ” 
Po uzyskaniu poparcia Dyrektora Delegatury Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu i za zgodą odpowiednich 
władz szkolnych (dyrektorów szkół) były rozprowadzane 
świąteczne kartki dobroczynne przez i wśród młodzieży szkolnej, 
w lokalach szkolnych.
Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15.03.1933r. o zbiórkach 
publicznych oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 06.11.2003r. w sprawie 
sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu 
kontroli nad tymi zbiórkami 
(z późn. zm.), akcja nie podlegała przepisom o zbiórkach 
publicznych. 
W przedsięwzięcie zaangażowały się: 193 szkoły na Święta 
Wielkanocne i 283 szkoły na Święta Bożego Narodzenia.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z*

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

I. „WAKACJE NA PLUS – KOLONIA PROFILAKTYCZNA” 
W okresie wakacji zrealizowano 16-dniową kolonię we 
Władysławowie nad morzem, z udziałem dzieci z rodzin 
niezamożnych. Uczestniczyło w sumie 128 dzieci 
(15.07.-30.07.2011). Podczas wyjazdu zrealizowano liczne 
wycieczki, bogaty program rekreacyjny, wręczono uczestnikom 
nagrody i pamiątkowe dyplomy, podczas turnusu odbyło się 20 
godz. programu psychoedukacyjnego. 

II. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
„TĘCZA” 
Placówka świadczyła specjalistyczną pomoc dla dzieci i dorosłych 
z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, psychoterapii, 
diagnozy i terapii pedagogicznej oraz diagnozy i terapii 
logopedycznej. Klienci wnosili częściową odpłatność na pokrycie 
kosztów utrzymania poradni.
W ramach działalności poradni wydano 33 diagnozy, 
przeprowadzono 782 godziny konsultacji i terapii oraz 1 godzinę 
szkoleń. 

III. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
Zrealizowano kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych, 
w którym wzięło udział 66 osób. Kurs został przeprowadzony na 
podstawie zgody Kuratorium Oświaty w Krakowie z dn. 
29.03.2010r. - pismo nr NP.KK.5720/14/10.

IV. Projekt „SĄDECKIE CENTRUM MEDIACJI”
W ramach powołanego przy Stowarzyszeniu Sądeckiego 
Centrum Mediacji prowadzono odpłatne sesje mediacyjne, 
zarówno rodzinne jak i cywilno – karne.
Przeprowadzono ogółem 118,5 godzin sesji mediacji rodzinnych 
(dla 26 rodzin), 14 godzin sesji mediacji cywilnych (7 zgłoszeń) 
oraz 9 godzin sesji karnych (3 zgłoszenia)
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

79.12.Z

85.60.Z

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 1 585 213,87 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 641 886,33 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 158 935,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 95 371,19 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 681 769,16 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 317 281,04 zł

8 281,04 zł

190 000,00 zł

119 000,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 318 773,65 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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310,00 zł

58 121,49 zł

4 735,73 zł

255 606,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 13 083,83 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 2 124 071,59 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1 085 194,65 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Program Na RAtunek 128 430,49 zł
2 Wolontariat 78 675,30 zł
3 Chata - dom dla usamodzielniających się 41 869,46 zł

4 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tęcza 51 514,62 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 549 005,52 zł 702 305,76 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1 073 636,98 zł 434 789,08 zł

158 935,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

115 681,24 zł 115 681,24 zł

109 020,17 zł 109 020,17 zł

91 732,13 zł 42 815,27 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

1 Program Na Ratunek 128 430,49 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

7,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

4,9 etatów

62,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

21,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

804,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

12,00 osób

1,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

1,00 osób

5,00 osób

e) inne osoby 785,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 352 379,76 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

154 710,02 zł

154 710,02 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 197 669,74 zł

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

352 379,79 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 100 835,96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 251 543,80 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0,00 zł

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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

458,83 zł

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

8 864,01 zł

10. 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)

Umowy cywilnoprawne dotyczyły świadczeń 
merytorycznych, związanych z realizowanymi projektami. 
Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń. Zarząd i 
członkowie organów Stowarzyszenia nie pobierali 
wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji. Podane najwyższe 
wynagrodzenie wynika ze skumulowania w jednym z 
miesięcy umowy o pracę wraz z umowami 
cywilnoprawnymi dot. projektów i nie jest to stałe 
miesięczne wynagrodzenie tego pracownika.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o. Nowy Sącz 33,33 33,33

1 Fundacja Przymierze Serce

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Merytoryczna i rachunkowa kontrola wykonania 
zadania publicznego pn. "Wolontariat-pomagam, 
bo lubię"

Urząd Miasta Nowego Sącza 2011-02-01

2 Merytoryczna i rachunkowa kontrola wykonania 
zadania publicznego pn. "Bezpieczne wakacje - 
festyn rodzinny"

Urząd Miasta Nowego Sącza 2011-09-07

3 Merytoryczna i rachunkowa kontrola wykonania 
zadania publicznego pn. „Wolontariat – 
pomagam, bo lubię – obóz szkoleniowo-
wypoczynkowy dla wolontariusz

Urząd Miasta Nowego Sącza 2011-09-16

4 Merytoryczna i rachunkowa kontrola wykonania 
zadania publicznego pn. "Wakacje na plus – 
kolonia profilaktyczna”

Urząd Miasta Nowego Sącza 2011-10-03

5 Merytoryczna i rachunkowa kontrola wykonania 
zadania publicznego pn. "Wakacje na  plus – 
kolonia rehabilitacyjna dla dzieci z uszkodzeniem 
słuchu”

Urząd Miasta Nowego Sącza 2011-10-07
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Stowarzyszenie powołało Fundację Przymierze Serc z siedzibą w Mszanie Dolnej, która będzie m.in. kontynuowała 
realizowany wcześniej przez Stowarzyszenie projekt "Chata" - dom dla usamodzielniającej się młodzieży

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu.
Data wypełnienia: 22.06.2012r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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