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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-04-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. NOWY SĄCZ

Powiat 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

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

Marcin Kałużny Prezes Zarządu TAK

Halina Rams Wiceprezes Zarządu TAK

Małgorzata Wróbel Członek Zarządu TAK

Aleksandra Kopycińska Skarbnik TAK

Renata Czerwińska Sekretarz 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

Agnieszka Sowiźrał-Orafu Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Mariusz Noga Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia 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) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) działalności charytatywnej;
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
g) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
h) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
i) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
j) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
l) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
m) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
n) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
o) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
p) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
q) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
r) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
s) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
t) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
u) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
v) turystyki i krajoznawstwa;
w) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
x) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;
y) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
z) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
aa) ratownictwa i ochrony ludności;
bb) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
cc) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
dd) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
ee) promocji i organizacji wolontariatu;
ff) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
gg) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
hh) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ii) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
jj) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
kk) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
1.Stowarzyszenie realizuje swój cel prawnie dostępnymi środkami, 
szczególnie przez:
a)organizow.i prowadz. działaln. wychowaw., resocjaliz. i 
postpenitencjarnej
b)udziel. wsparcia finansow., materialn., psycholog. i duchowego
c)zapobieganie powstaw. lub rozprzestrzen. się trudnych sytuacji 
życiowych oraz pomoc os. już znajdującym się w takich sytuacjach, ze 
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

szczeg. uwzgl. ofiar przemocy
d)prowadz. diagnostyki, poradnictwa i pomocy psycholog.-pedagog. oraz 
mediacji
e)pomoc os. poszkod. w wypadkach oraz w wyniku błędów lekarskich
f)inicjowanie, realizowanie oraz koordyn. form opieki, zwłaszcza dla dzieci 
i młodzieży
g)prowadz. punktów porad prawnych, edukacji prawnej i działań 
podnoszących świadomość prawną
h)realizowanie progr. terapeut., profilakt. i wychowawczych
i)krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających
j)prowadz. kampanii społecznych
k)prowadz. zbiórek publ. na cele społecznie użyteczne
l)prowadz. edukacji i działań rozwijających postawy patriotyczne
m)prowadz. ośrodków i punków konsultacyjnych dla cudzoziemców
n)naukę jęz. polskiego dla cudzoziemców
o)działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia
p)działaln. fizjoterapeutyczną
q)prowadz. ośrodków opiek., leczniczych, paliatywnych, rehabilitac. oraz 
hospicjów
r)upowszechn. i zwiększanie dostępności do opieki medycznej
s)ochronę praw pacjentów
t)działania na rzecz poprawy sytuacji os.niepełnospr., m.in. poprzez 
prowadz. ośrodków dla os. niepełnospr., prowadz. rehabilitacji i 
programów zwiększających dostępność do leczenie i rehab. os. chorych i 
niepełnospr., promowanie i wspieranie aktywności os. niepełnospr.
u)prowadz. działań przygotow. do podjęcia aktywności zawodowej oraz 
zwiększających i podtrzymujących aktywność zawodową
v)prowadz. działań na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu mowie 
nienawiści
w)prowadz. programów rozwijających aktyw. seniorów, grup 
samopomocowych oraz edukacji os.starszych, w tym progr. rozwijających 
współpr. międzypokoleniową
x)prowadz. ośrodków wsparcia i opieki senioralnej, a także organiz. czasu 
dla os. starszych
y)ochronę praw os. starszych
z)współpracę z sektorem biznesu na rzecz rozwoju gospodarczego, 
świadomości ekonomicznej, wspierania przedsiębiorczości, a zwłaszcza 
rozwijania lokalnej wspólnoty gospodarczej
aa)rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego
bb)podnoszenie aktywności społecznej i gospodarczej wspólnot i 
społeczności lokalnych
cc)prowadz. niepubl. placówek, o których mowa w obowiązujących 
przepisach oświatowych
dd)animowanie i wspieranie form edukacji pozaformalnej oraz prowadz. 
programów stypendialnych, szkoleń
ee)organizow. i udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i 
młodzieży
ff)aktywne formy spędzania czasu wolnego, animowanie zajęć 
angażujących różne pokolenia
gg)prowadz. działalności kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, naukowej 
i badawczej
hh)organizow. i prowadz. działalności sportowej i ruchowej
ii)prowadz. działalności na rzecz ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej
jj)prowadz. i rozwijanie działalności turystycznej i krajoznawczej
kk)prowadz. działań wspierających porządek i bezpieczeństwo publiczne
ll)rozwijanie i utrwalanie aktywności obywatelskiej, solidarności 
społecznej oraz demokracji partycypacyjnej
mm)prowadz. punktów nieodpłatnego poradnictwa i edukacji 
obywatelskiej
nn)rozwijanie i wspieranie ratownictwa oraz ochrony ludności
oo)prowadz. działań z zakresu pomocy humanitarnej
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pp)prowadz. programów edukacji konsumenckiej oraz poradnictwa dla 
konsumentów
qq)inicjowanie i rozwijanie współpr. międzynar.
rr)prowadz. jednostek i działań promuj.ideę wolontariatu oraz 
przyczyniających się do rozwoju wolontariatu
ss)wspieranie Polonii i Polaków za granicą, zwł. poprzez wymianę 
doświadcz., edukację, organizow. wsparcia material. oraz działań 
repatriacyjnych i wizyt w Polsce
tt)promowa.walorów i doświadczeń Polski za granicą
uu)wszelkie formy wspierania rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, w 
szczegól. zaś łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i 
ochrony praw dziecka od samego poczęcia
vv)niesienie pomocy i wsparcia, celem readaptacji os. uwikłanych w 
alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostos. społecznie, ubogim, 
bezrobotnym, opuszczającym ośrodki opiek.-wychowaw., resocjalizac., 
karne, etc.
ww)udziel. wsparcia merytor. i finans. org. pozarz., w tym w formie 
dotacji, darowizn i pożyczek
xx)świadczenie usług promoc.
yy)współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarz., fundacjami, 
instyt., placówkami naukowo-badawczymi, mediami w kraju i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób, pomoc społeczna, poprzez realizację programów:
1. Na Ratunek – finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych będących podopiecznymi 
Stowarzyszenia
2. Wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu
3. Program Starszy Brat Starsza Siostra – program indywidualnej pomocy dzieciom, realizowany w 
oparciu o wolontariat i metodę mentoringu planowanego
4. Sądeckie Centrum Mediacji – prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych.
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” – pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz 
logopedyczna dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, warsztaty i szkolenia, warsztaty profilaktyczno-
animacyjne.
6. Centrum Pomocy Postpenitencjarnej - pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom.

Dodatkowo:
• Kolonia profilaktyczna dla dzieci nad morzem (Jastarnia)
• siedem półkolonii dla dzieci – trzy w okresie ferii zimowych (Nowy Sącz i Stary Sącz) oraz cztery w 
okresie wakacji (Nowy Sącz, Stary Sącz)
• Projekt „Niepełnosprawni – Pełnoprawni” – wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, świadczenia 
rehabilitacji domowej dla chorych niepełnosprawnych oraz prowadzenie doradztwa indywidualnego w 
zakresie obsługi sprzętu dla mieszkańców Nowego Sącza
• Niekomercyjna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego  - zwiększenie dostępności do sprzętu 
rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób chorych i niepełnosprawnych.

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
A. Projekt WOLONTARIAT
Prowadzono Sądeckie Centrum Wolontariatu, Program Starszy Brat Starsza Siostra oraz Sieć Klubów 
Wolontariatu. Projekt promował ideę wolontariatu, podnosił standardy działań z udziałem 
wolontariuszy, rozwijał ich wiedzę i potencjał m.in. poprzez szkolenia oraz tworzył warunki aktywnego 
angażowania się w urozmaiconą działalność wolontarystyczną. 
Wybrane dane o projekcie:
1) Sądeckie Centrum Wolontariatu
Rekrutacja wolontariuszy, weryfikacja i szkolenie, a następnie delegowanie do pracy w instytucjach 
partnerskich (wolontariat stały). Część z wolontariuszy pracowało wyłącznie w ramach wolontariatu 
akcyjnego, angażując się w liczne akcje charytatywne.
2) Program Starszy Brat Starsza Siostra
Adresowany do dzieci w trudnej sytuacji życiowej, które korzystały z całorocznej, indywidualnej opieki 
wolontariusza. Wolontariusze pracując z dziećmi w ich rodzinnych domach, dostarczali pozytywnych 
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wzorców, wspierali w nauce, pokazywali jak można pozytywnie spędzać czas wolny, wspólnie rozwijali 
zainteresowania, odwiedzali ciekawe miejsca, wzmacniali pozytywnie, uczyli zdrowego stylu życia. W 
ramach Programu, w ciągu roku, współpracowało ze sobą 18 par: wolontariusz-dziecko. Dla 
podopiecznych, przy udziale wolontariuszy, zorganizowano spotkanie z Mikołajem.  W ciągu roku 
wolontariusze przepracowali indywidualnie z dziećmi 468 godzin.
3) Sieć Klubów Wolontariatu
Kontynuowano i rozwijano współpracę z regionalną siecią Klubów Wolontariatu prowadzoną przez 
Stowarzyszenie. W ramach przekazywanych doświadczeń do mniejszych społeczności lokalnych 
stworzono warunki do satysfakcjonującego i efektywnego angażowania się w wolontariat młodzieży z 
małych miejscowości. Działalność Klubów jest budowana w oparciu o pozyskanych i przeszkolonych 
koordynatorów, najczęściej nauczycieli, którzy w porozumieniu ze Stowarzyszeniem animują działalność 
wolontarystyczną na swoim terenie, odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnych.
W 2015r. prowadzono 19 Szkolnych Klubów Wolontariatu:
A. Gimnazjum w Starym Sączu
B. Gimnazjum w Podegrodziu
C.Gimnazjum w Rytrze
D. Gimnazjum w Chełmcu
E. Gimnazjum w Barcicach 
F. Gimnazjum w Kamionce Wielkiej
G. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
H. Zespół Szkół w Muszynie
I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
J. Zespół Szkół w Marcinkowicach
K. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie
L. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdrój
M. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej
N. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej
O. Zespół Szkół w Biczycach Dolnych
P. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
Q. Zespół Szkół w Biczycach Dolnych
R. Zespół Szkół w Podolu Górowej
S. Zespół Szkół w Przydonicy

Liczbowe określenie skali działalności Sądeckiego Centrum Wolontariatu wraz z Klubami Wolontariatu:
* 596 –  liczba zaangażowanych wolontariuszy;
* 28.832 osobogodzin – czas pracy wolontariuszy w ciągu całego roku
* ok. 2222 osoby - liczba podopiecznych korzystających z pomocy wolontariuszy
* 66 instytucji pomocowych– liczba placówek, które korzystały ze wsparcia wolontariuszy.

W ramach działań związanych z wolontariatem realizowano cztery projekty, tj.: 
1) „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu”
Projekt realizowany był od października 2014r. do czerwca 2015r. miał na celu wzmocnienie NGO’s 
działających w obszarze promocji i organizowania wolontariatu poprzez stworzenie i wspieranie 
regionalnej sieci współpracy skupiającej Centra Wolontariatu z min. 11 powiatów województwa 
małopolskiego. Stowarzyszenie było jednym z Partnerów w projekcie.
2) „Działam, bo lubię”
Projekt miał na celu rozwój kompetencji obywatelskich i wzrost zaangażowania w działalność na rzecz 
społeczności lokalnych młodzieży w wieku 16-24 lat z subregionu sądeckiego, tj. powiatów 
nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego i Miasta Nowy Sącz. Zawierał w sobie dwa moduły: 
przygotowanie 48 młodzieżowych liderów oraz przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 
skierowanych do szerszej grupy młodych odbiorców. W ramach pierwszego modułu, wykorzystaliśmy 
kreatywność i potencjał 48 młodych na rzecz ich własnego rozwoju, jak i rozwoju społeczności 
lokalnych. Działania zawierały serię spotkań, warsztatów i akcji szkoleniowych dla zainteresowanej 
młodzieży. Aby nadać szkoleniom atrakcyjną dla młodzieży formę, zastosowaliśmy różne metody 
szkoleniowe, tj. wyjazd integracyjno – szkoleniowy, wakacyjny obóz szkoleniowy, konferencję, 
warsztaty czy grę terenową.
Tworząc 8 zespołów projektowych, lokalni młodzi liderzy realizowali autorskie inicjatywy. Młodzież była 
wspierana poprzez pomoc opiekuna działań merytorycznych, konsultacje ze specjalistami w zakresie 
organizacji i przygotowania inicjatyw oraz wsparcie finansowe w postaci zakupu usług i materiałów. 
Kolejny moduł zakładał promocję aktywności obywatelskiej wśród młodzieży subregionu. 
Przeprowadziliśmy spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach (ponad 800 odbiorców). 
Przygotowaliśmy także kampanię edukacyjno-informacyjną rozpowszechniającą wiedzę o możliwościach 
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współdziałania obywatelskiego w organizacjach pozarządowych regionu, prowadzoną za 
pośrednictwem wkładki do bezpłatnej regionalnej gazety o nakładzie 13 000 egzemplarzy. 
Zorganizowaliśmy  też spotkanie filmowo-dyskusyjne, w trakcie którego zachęciliśmy młodych ludzi (150
 osób) do działań na rzecz swoich społeczności lokalnych. 

B. Program NA RATUNEK
Realizowane były publiczne zbiórki pieniędzy i towarzyszące temu akcje, mające na celu finansowanie 
leczenia i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. W tym roku pomocą objęto 114 podopiecznych, 
w tym 68 dzieci. Podopieczni to osoby po urazach m.in. w wyniku wypadków komunikacyjnych, osoby z 
chorobą nowotworową, osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, osoby z wadami rozwojowymi, 5 
dzieci z rozpoznana ultra rzadką chorobą genetyczną (Zespołem Battena), 6 dzieci z wadą serca, 2 osoby 
z chorobą Niemmana Picka. Pozostali podopieczni korzystali z różnych form leczenia i rehabilitacji. 
Realizacja Programu odbywała się na podstawie opracowanego i dostępnego na stronie internetowej 
Stowarzyszenia regulaminu, w programie wdrożono czytelne i transparentne procedury. Od zbieranych 
kwot w formie darowizn oraz zbiórek publicznych na leczenie i rehabilitację nie pobierano żadnych 
prowizji.
Prowadzono dwie następujące po sobie, o zasięgu krajowym, zbiórki publiczne, na podstawie: 
- zgłoszenia nr 2014/222/OR 
- zgłoszenie nr 2015/3689/OR
Sprawozdanie z zakończonej zbiórki są publikowane  na portalu www.zbiorki.gov.pl.
Dla podopiecznych Programu w 2015r. przekazano 1% podatku, na kwotę 383.591,12 zł.
Na leczenie i rehabilitację podopiecznych wydatkowano w sumie 476.973,43 zł.
Pozostałe fundusze są do rozdysponowania w kolejnych miesiącach 2016r., zgodnie z potrzebami 
podopiecznych.

C. FIESTA RODZINNA – BEZPIECZNE WAKACJE
W pierwszą niedzielę wakacji, przy współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, na płycie sądeckiego Rynku, zrealizowano fiestę rodzinną: liczne koncerty, występy 
artystyczne, prezentacje, gry i konkursy, zabawy rodzinne rozwijające i wzmacniające rodzinne więzi. W 
trakcie festynu Stowarzyszenie zorganizowało 9 stoisk animacyjnych. Animacja stoisk dla dzieci 
odbywała się z czynnym udziałem i zaangażowaniem wolontariuszy Stowarzyszenia. W sumie w 
organizację festynu włączyło się ok. 40 młodych wolontariuszy. Podczas festynu dostępne było zaplecze 
gastronomiczne oraz plac zabaw dla dzieci z zabawkami i zjeżdżalniami typu „dmuchańce”. W imprezie 
wzięło udział ok. 2,5 tys. osób. Gwiazdą festynu był zespół Sound'n'Grace. 
Podczas Fiesty Rodzinnej zorganizowano także dwie małe loterie fantowe, z których całkowity dochód - 
tj. 5025,- zł przeznaczony został na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Starszy Brat 
Starsza Siostra  (tj. pokrycie kosztów zakupu drobnego sprzętu sportowego, materiałów do pracy, 
kosztów szkolenia dla wolontariuszy podczas obozu w Sidzinie oraz kosztów realizacji programu 
rekreacyjnego – bilety wstępu na basen, poczęstunek dla podopiecznych i ich wolontariuszy) oraz 
działania związane z realizacją programu Wolontariat (tj. zakup materiałów papierniczych przekazanych 
do Klubów Wolontariatu – tzw. „szafa wolontariusza”; zakup oprogramowania antywirusowego;  
wynajem sali i poczęstunek na spotkanie organizacyjno-informacyjne koordynatorów i wolontariuszy z 
15 Klubów Wolontariatu; poczęstunek dla wolontariuszy podczas obchodów Światowego Dnia 
Wolontariatu)
Realizacja projektu miała na celu promocję pozytywnych bezalkoholowych form rodzinnego spędzania 
czasu oraz wzmocnienie i modelowanie więzi rodzinnych, będących podstawą budowania trwałej i 
zdrowej rodziny.

D. DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ
Na podstawie zgody odpowiednich władz szkolnych (dyrektorów szkół), w lokalach szkolnych 
prowadzona była zbiórka wolnych datków oraz kolportowane świąteczne kartki dobroczynne. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbieranie ofiar w gotówce wśród młodzieży szkolnej na terenach 
szkolnych, odbywa się na podstawie pozwolenia władz szkolnych, w związku z powyższym akcja nie 
podlegała przepisom o zbiórkach publicznych. Akcja przyniosła 90.302,14 zł, która w całości zostanie 
przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonych przez nas działań dobroczynnych.

E. ŁAMIEMY BARIERY
Projekt realizowany od 01.05.2015r. – 30.04.2016r. ma na celu polepszenia stanu zdrowia 
beneficjentów końcowych oraz zniwelowanie barier związanych z zakupem leków i środków 
medycznych dla podopiecznych prowadzonego przez Stowarzyszenie Programu Na Ratunek, poprzez 
pokrycie 50% kosztów ich zakupu. Dofinansowanie jest możliwe dzięki otrzymanemu od  Fundacji Dbam 
o Zdrowie grantowi w ramach programu pod hasłem "Razem możemy więcej". Grant został przekazany 
w formie 
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kart E-pruf upoważniających do bezgotówkowego zakupu w Aptekach Dbam O Zdrowie. W 2015r. z 
projektu skorzystało 28 podopiecznych Stowarzyszenia. Wartość kart lekowych to 20 tys. zł.

F. MŁODZI W KULTURZE
Projekt miał na celu zmniejszenie geograficznego zróżnicowania uczestnictwa młodzieży w kulturze 
wysokiej. Dzięki realizacji projektu 100 uczniów z małych miejscowości i wsi miało możliwość 
aktywnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych. Wzięli oni udział w wizycie w Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie oraz w spektaklach pt. „Mayday” i  „Mayday 2” w Teatrze 
Bagatela w Krakowie.

G.RAJD INTEGRACYJNY DLA WOLONTARIUSZY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Projekt miał na celu wytworzenie więzi i integrację pomiędzy środowiskiem wolontariuszy i osobami 
niepełnosprawnymi, umożliwienie osobom niepełnosprawnym i wolontariuszom aktywnego spędzenia 
czasu poza domem, wsparcie rehabilitacji i readaptacji osób niepełnosprawnych, a także zwiększenie 
znajomości Beskidu Sądeckiego, dzięki organizacji rajdu integracyjno-turystycznego na Halę Łabowską 
dla 50 osób.

H. AKADEMIA ORŁÓW
Projekt miał na celu promowanie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych z całej Polski, 
motywowanie ich do realizowania osobistych pasji, podejmowania wyzwań zawodowych i pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez popularyzację zarówno wśród ludzi zdrowych jak i 
niepełnosprawnych, historii łamiących stereotypy postrzegania niepełnosprawności, historii z 
pozytywnymi przesłaniami, przybliżających sylwetki osób o ograniczonej sprawności, które osiągnęły 
życiowy sukces. W ramach projektu została wydana książka „Akademia Orłów. Prawdziwe historie, 
które Cię uskrzydlą”, obejmująca 17 reportaży o niepełnosprawnych „orłach”. Wydrukowano 4 tys. egz. 
książek i tyle samo audiobooków, a także stworzono wersję elektroniczną książki, tzw. E-booka. Książka 
została rozkolportowana do mediów, bibliotek i organizacji pracujących z niepełnosprawnymi w Polsce.

I. MEDIACJE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE RODZIN
Projekt był wkładem w popularyzację i upowszechnianie wiedzy o mediacjach jako formie 
rozwiązywania konfliktów wśród mieszkańców Nowego Sącza oraz w poprawienie funkcjonowania 
rodzin w konflikcie oraz rodzin wymagających poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W ramach 
projektu łącznie udzielono: 20 świadczeń w zakresie mediacji rodzinnych, 29 świadczeń w zakresie 
pomocy psychologicznej, 11 świadczeń w zakresie pomocy pedagogicznej. Ponadto w dniu 
Międzynarodowego Dnia Mediacji tj. 15.10.2015r., w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu 
zorganizowano spotkanie edukacyjne z młodzieżą trzech nowosądeckich szkół ponadgimnazjalnych, 
podczas którego odbył się pokaz scenek mediacyjnych „na żywo”, w którym wzięło udział łącznie 109 
uczniów.

J. CENTRUM POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Centrum Pomocy powstało w celu rozwoju skutecznego systemu pomocy postpenitencjarnej, w 
szczególności chcąc stworzyć skazanym i ich rodzinom, w trakcie odbywania kary i po odbyciu kary 
pozbawienia wolności, realne możliwości integracji ze środowiskiem. W ramach projektu osobom 
opuszczającym zakłady karne, areszty śledcze i ich rodzinom udzielono pomocy w formie: 280 bonów 
żywnościowych, 11 zestawów odzieży i obuwia oraz biletów komunikacji publicznej. Dodatkowo 
beneficjenci skorzystali z 77 godzin spotkań z doradcą zawodowym oraz 25 godzin spotkań z 
prawnikiem. W trakcie projektu nawiązano współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie, w ramach 
której dystrybuowano żywność wśród beneficjentów. W sumie pomocą objęto 104 osoby. 
W dniach 25-27.11.2015r. zorganizowano w Krynicy-Zdroju konferencję pt. "Pomoc postpenitencjarna 
w regionie - potrzeby, wyzwania, szanse", w której uczestniczyły organizacje pozarządowe, 
przedstawicie sądów okręgowych i rejonowych, kuratorzy sądowi, służby więzienne oraz 
przedstawiciele uczelni wyższych z woj. małopolskiego.

K. KILOMETRY DOBRA
Był to element ogólnopolskiej kampanii, w której organizacje zbierają środki na cele charytatywne. 
Głównym celem kampanii prowadzonej przez Stowarzyszenie była zbiórka pieniędzy na sfinansowanie 
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zebrane środki zostały wymienione na złotówki, z 
których w dniu finału były układane ciągi monet, przeliczane następnie na metry. Finał akcji 
przeprowadzony został 31 maja 2015r. i połączony został z Dniem Dziecka. W dniu finału odbył się 
charytatywny finał piłki nożnej, prowadzone były liczne animacje, zabawy i konkursy dla dzieci, pokazy 
służb mundurowych, na scenie miały miejsce liczne występy, prezentacje i koncerty. Przeprowadzono 
również loterię fantową, z której przychód przeznaczono na pokrycie kosztów wyżywienia i 
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zakwaterowania grupy dzieci podczas kolonii letniej w Jastarni. 

L.NOWE KOMPETENCJE ICT SZANSĄ DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARCINKOWICACH
Celem projektu było wsparcie startu w dorosłość uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach przez 
pokonanie barier finansowych, związanych z wysokimi kosztami dodatkowych zajęć i egzaminów 
komputerowych oraz zwiększenie świadomości rodziców w zakresie konieczności systematycznego 
wsparcia edukacyjnego swoich dzieci w dalszej ich edukacji w rozwoju ich kompetencji. Dla 20 uczniów 
zorganizowano kurs przygotowujący do ECDL, który zakończył się egzaminem kwalifikacyjnym.

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego

A. WAKACJE NA PLUS – KOLONIA PROFILAKTYCZNA
W okresie wakacji, w terminie 11-24.07.2015r., zrealizowano 14-dniową kolonię nad morzem (w 
Jastarni), w której uczestniczyło łącznie 98 dzieci, z czego 39 dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Podczas wyjazdu zrealizowano liczne wycieczki, bogaty program rekreacyjno-turystyczny, zajęcia 
sportowe, plastyczne. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Zrealizowano 
także 26 godzinny program socjoterapeutyczny.

B. PÓŁKOLONIE 
W okresie ferii zimowych odbyły się 2 półkolonie w Nowym Sączu oraz 1 w Starym Sączu. W 
wypoczynku wzięło udział 163 dzieci, z czego 10 dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W trakcie 
zimowiska dzieci uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych, animacyjnych 
oraz wycieczkach. 
W okresie wakacyjnym, w sądeckich szkołach podstawowych zostały zorganizowane 3 półkolonie 
letnie, w terminach: 29 czerwca - 10 lipca 2015 pn. Akademia Małych Odkrywców, 27 lipca - 7 sierpnia 
2015 pn. W 10 dni dookoła świata, 10 - 21 sierpnia 2015 pn. Śladami da Vinci oraz 1 w Starym Sączu w 
terminie 27 lipca - 7 sierpnia 2015 pn. Akademia Małych Odkrywców. W wypoczynku wzięło udział 250 
dzieci. W ramach każdej półkolonii dzieci uczestniczyły w wycieczkach wyjazdowych, wyjściach na 
basen, rolkowisko, kino oraz w licznych zajęciach sportowych, plastycznych i animacyjnych. 

C. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA „TĘCZA” 
Placówka świadczyła specjalistyczną pomoc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu diagnozy i 
terapii: psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej. Klienci wnosili częściową odpłatność na 
pokrycie kosztów utrzymania poradni.
W ramach działalności poradni wydano 187 diagnoz, przeprowadzono 630 godzin konsultacji i terapii.

D. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
Zrealizowano trzy kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i 
młodzieży, w którym wzięło udział 91 osób. Kursy zostały przeprowadzone na podstawie zgód 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie: z dnia 10.04.2014r. nr SEPZ-II.5632.15.2014.BY oraz z dnia 
07.05.2015r. nr SEPZ-II.5632.26.2015.BY.
Zrealizowano kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku, w którym wzięło udział 21 osób. Kurs 
został przeprowadzony na podstawie zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie nr SEPZ-
II.5632.22.2014.BY.

E. SĄDECKIE CENTRUM MEDIACJI
Prowadzono odpłatne sesje mediacyjne, zarówno rodzinne, jak i cywilne oraz karne. Przeprowadzono 
ogółem 90 sesji mediacji rodzinnych (dla 21 rodzin), 19 sesji mediacji cywilnych (6 postępowań) oraz 4 
sesje dotyczących sprawy karnej.

F. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Projekt miał na celu zwiększenie dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób 
chorych i niepełnosprawnych. Z usług wypożyczalni skorzystało 220 osób, głownie z powiatu 
nowosądeckiego. W ramach projektu zakupiono m.in. łóżka rehabilitacyjne, kule ortopedyczne.

G. KULTURALNY SENIOR
Projekt miał na celu zaktywizowanie seniorów i zmniejszenie barier w dostępności do kultury. 
Z projektu skorzystało 127 Seniorów, w tym 120 osób zakupiło Bon Kultur uprawniający do dwóch 
wejściówek na dowolnie wybrany seans w kinie oraz wizyty w kawiarni. Po 41 osób wzięło udział w 
wyjazdach do Krakowa: do teatru oraz do filharmonii.

H. NIEPEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

10000

800

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Projekt miał na celu zwiększenie, dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz 
rehabilitacji domowej i doradztwa na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych zameldowanych na 
terenie miasta Nowego Sącza. W ciągu trwania projektu dokonano 70 wypożyczeń sprzętu, 20 
konsultacji w zakresie obsługi sprzętu oraz przeprowadzono 100 godzin świadczeń rehabilitacyjnych na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Program NA RATUNEK- 
podejmowane działania 
polegały na finansowaniu 
leczenia chorych i 
niepełnosprawnych, 
zarówno osób dorosłych, 
jak i dzieci, głównie z 
terenu województwa 
małopolskiego. 
Realizowane były 
publiczne zbiórki 
pieniędzy i towarzyszące 
temu akcje, mające na 
celu finansowanie leczenia 
i rehabilitacji 
podopiecznych 
Stowarzyszenia. Od 
wpłacanych kwot w 
formie darowizn oraz 
zbiórek publicznych na 
leczenie i rehabilitację nie 
pobierano prowizji. 
Finansowanie leczenia i 
rehabilitacji odbywało się 
również ze środków 
pochodzących z 
przekazywanego naszej 
OPP 1% podatku.

94.99.z

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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promocja i organizacja 
wolontariatu

Promocja wolontariatu, 
standaryzacja działań, 
szkolenia dla 
wolontariuszy, rozwijanie 
sieci klubów wolontariatu 
w regionie, prowadzenie 
Sądeckiego Centrum 
Wolontariatu oraz 
programów angażujących 
wolontariuszy. 
Kontynuowano 
prowadzenie Sądeckiego 
Centrum Wolontariatu, 
Programu Starszy Brat 
Starsza Siostra oraz Sieci 
Klubów Wolontariatu. 
Podejmowaliśmy działania 
 promocyjne w zakresie 
aktywności obywatelskiej, 
a także przeprowadziliśmy 
kampanię edukacyjno-
informacyjną wśród 
młodzieży, 
rozpowszechniającą 
wiedzę o możliwościach 
współdziałania 
obywatelskiego w 
organizacjach 
pozarządowych. 
Przygotowaliśmy 
kilkudziesięciu 
młodzieżowych liderów, 
którzy tworząc zespoły 
projektowe zrealizowali 8 
autorskich  inicjatywy na 
rzecz społeczności 
lokalnych.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Uruchomiono działalność 
Centrum Pomocy 
Postpenitencjarnej, które 
powstało w celu rozwoju 
skutecznego systemu 
pomocy 
postpenitencjarnej, w 
szczególności chcąc 
stworzyć skazanym i ich 
rodzinom, w trakcie 
odbywania kary i po 
odbyciu kary pozbawienia 
wolności, realne 
możliwości integracji ze 
środowiskiem. W ramach 
projektu osobom 
opuszczającym zakłady 
karne, areszty śledcze i ich 
rodzinom udzielano 
pomocy w formie: bonów 
żywnościowych, zestawów 
odzieży i obuwia oraz 
biletów komunikacji 
publicznej. Dodatkowo 
beneficjenci mieli 
możliwość spotkań z 
doradcą zawodowym oraz 
konsultacji prawnych. W 
trakcie projektu 
nawiązano współpracę z 
Bankiem Żywności w 
Krakowie, w ramach której 
dystrybuowano żywność 
wśród beneficjentów.

94.99.z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja w czasie 
wolnym od zajęć 
szkolnych wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z 
terenu województwa 
małopolskiego, 
połączonego z realizacją 
programu 
profilaktycznego. W 
okresie wakacji 
zorganizowano kolonię 
profilaktyczną nad 
morzem, w której także 
uczestniczyły dzieci 
będące pod opieką 
stowarzyszenia, jak 
również kierowane 
przez OPS i pedagogów 
szkolnych, znajdujące 
się w trudnej sytuacji 
życiowej i/lub 
finansowej. 
Ponadto na terenie 
miasta Nowego i 
Starego Sącza  
zorganizowane zostały 
półkolonie. W tej 
formie wypoczynku 
wzięło udział łącznie 
413 dzieci, uczniów 
szkół podstawowych. 
Dzieci miały 
zapewnioną opiekę 
wykwalifikowanych 
wychowawców, od 
poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7:00 do 
17:00, posiłek, ciekawy 
program rekreacyjno-
turystyczno-sportowy 
oraz program 
wychowawczy.

94.99.z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie w Nowym 
Sączu Niepublicznej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej "Tęcza", 
oświatowej placówki 
specjalistycznej, 
zgłoszonej do rejestru 
placówek oświatowych, 
prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta 
Nowego Sącza. W 
ramach działalności 
udzielano świadczeń z 
zakresu diagnozy, 
konsultacji i terapii 
psychologicznej, 
pedagogicznej oraz 
logopedycznej. 
Dodatkowo 
współpracownicy 
placówki prowadzili 
także szkolenia dla 
nauczycieli, uczniów 
oraz rodziców, a także 
zajęcia profilaktyczno-
animacyjne dla dzieci i 
młodzieży.

85.60.z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie w Nowym 
Sączu niekomercyjnej 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego. Taka 
wypożyczalnia jest 
alternatywą dla osób 
chorych i 
niepełnosprawnych, 
którzy potrzebują 
szybkiego dostępu do 
specjalistycznego 
sprzętu, a 
uniemożliwiają im to 
wysokie koszty zakupy i 
czas oczekiwania na 
dofinansowanie takiego 
zakupu ze środków 
PFRON i NFZ. Z usług 
wypożyczalni 
skorzystało blisko 200 
osób, głównie z 
powiatu 
nowosądeckiego. W 
ramach działań 
zakupiono m.in. łóżka 
rehabilitacyjne, 
chodziki oraz kule 
ortopedyczne. 
Prowadzone działania 
obejmowały również 
transport sprzętu do/od 
beneficjentów, jego 
montaż, demontaż oraz 
poradnictwo w zakresie 
doboru i obsługi 
sprzętu.

94.99.z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2 301 242,43 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 775 958,74 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 421 906,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 84 373,30 zł

e) Pozostałe przychody 19 004,39 zł

10 071,60 zł

210 514,48 zł

80 500,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 577 434,47 zł

120,00 zł

303 128,23 zł

176 701,46 zł

80 735,78 zł

0,00 zł

16 749,00 zł

2.4. Z innych źródeł 527 194,69 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 595 312,95 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 334 339,91 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 895 527,19 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 301 086,08 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 645 272,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 565 401,99 zł 334 339,91 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

1 130 685,99 zł 331 439,91 zł

421 906,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,14 zł

0,00 zł

12 808,86 zł 2 900,00 zł

1 Program NA RATUNEK 106 070,36 zł

2 Wolontariat 62 957,55 zł

3 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna TĘCZA 55 406,83 zł

1 Program NA RATUNEK 106 070,36 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 17 817,92 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

8,0 osób

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

6,1 etatów

93,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 497 320,94 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

232 139,05 zł

232 139,05 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 265 181,89 zł

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

497 320,94 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 247 241,86 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 250 079,08 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

41 443,41 zł

621,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

7,00 osób

614,00 osób

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

12,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7,00 osób

5,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Umowy cywilnoprawne dotyczyły świadczeń 
merytorycznych, związanych z realizowanymi projektami. 
Zarząd i członkowie organów Stowarzyszenia nie pobierali 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Podane 
najwyższe wynagrodzenie miesięczne wynika ze 
skumulowania w jednym z miesięcy wypłat z tytułu umowy 
o pracę wraz z umowami cywilnoprawnymi dot. 
wykonywanych świadczeń w ramach realizowanych 
projektów i nie ma charakteru stałego. Pkt 7 określa de 
facto przeciętny miesięczny koszt wszystkich wynagrodzeń 
w organizacji, wypłacanych całej kadrze: pracownikom 
stowarzyszenia oraz osobom współpracującym na 
podstawie umów cywilnoprawnych w dotowanych 
projektach.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 47 000,00 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)

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)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

0,00 zł

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

7 247,13 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Statut Stowarzyszenia 
Sursum Corda § 2 ust. 1 pkt 
"z" i "ww".
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

organizacji

Marcin Kałużny Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Wydawnictwo Dobre spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Nowy Sącz 26,59 26,59

2 Sursum Corda spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Nowy Sącz 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kuratorium Oświaty w Krakowie 1

2 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 1

3 Urząd Gminy Chełmiec 1

4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1

5 Urząd Miasta Nowego Sącza 6
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