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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica LIBELTA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-707 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@lepszyswiat.
org.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30002899200000 6. Numer KRS 0000230149

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

Katarzyna Sulejewska Prezes TAK

Anna Wawrzyniak Skarbnik TAK

Eulalia Janasik Sekretarz NIE

Anna Radziszewska 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

Sebastian Strojwąs Rada Rewizyjna TAK

Ewelina Weber Rada Rewizyjna TAK

Anna Patrycja Stoiłow Rada Rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach (realizacja 15.01.2013 – 31.12.2013)
W ramach projektu wolontariusze udzielali korepetycji dzieciom z rodzin o niskich dochodach oraz 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

spędzali czas wolny z dziećmi, seniorami i osobami niepełnosprawnymi- podopiecznymi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podopiecznych MOPR-u i wyrównanie 
szans w dostępie do edukacji dzieciom z rodzin o niskich dochodach, a także promocja idei 
wolontariatu wśród mieszkańców Poznania.
W 2013 roku w projekcie udział wzięło 102 wolontariuszy – w tym 70 zgłosiło się do projektu w 2013, a 
32 działało w ramach projektu już w latach poprzednich. Wolontariusze pomogli 106 podopiecznym.
W ciągu trwania projektu zorganizowano 2 spotkania integracyjne dla wolontariuszy i podopiecznych: 
piknik „ Powitanie lata” – 8 czerwca 2013 roku w ogródku Jordanowskim w Poznaniu, spotkanie 
gwiazdkowe – 14 grudnia 2013 roku w budynku Internatu ZSMS nr 2 w Poznaniu.
Wolontariusze wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych: Jak optymalnie wykorzystać potencjał 
tkwiący w moim podopiecznym? (09.03.2013); Poszukiwanie i pokazywanie mocnych stron 
podopiecznego (10.04.2013); Praca z uczniem z trudnościami (27.11.2013); Kreatywne sposoby 
nauczania – 10.12.2013.
Projekt był współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.

Bank Czasu (realizacja 01.01.2013 – 31.12.2013)
Bank Czasu to system bezpłatnej wymiany usług, umiejętności i wiedzy. „Walutą” wymiany jest czas. 
Każda godzina pracy ma taką samą wartość. 
Celem projektu była bezpośrednia pomoc uczestnikom w codziennych sprawach, zwłaszcza osobom 
starszym, podniesienie ich stanu wiedzy i umiejętności, włączenie w działania społeczne, a także 
animacja lokalnego ruchu samopomocy i samoorganizacji. Ideą działań była integracja 
międzypokoleniowa, która wiązała się bezpośrednio z przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczeniu o 
charakterze społecznym, cyfrowym, obywatelskim i kulturalnym.
W 2013 roku liczba „bankowiczów” wyniosła 180. W samym 2013 roku uczestnicy wzięli udział w 331 
wymianach o łącznym czasie trwania 865 godzin. W ramach działania Banku Czasu odbywały się 
warsztaty artystyczne, szkolenia rozwojowe, comiesięczne spotkania Banku Czasu.
Projekt w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013 był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013.

Poznaniacy pomagają uchodźcom syryjskim (realizacja 18.11.2013 – 19.12.2013)
W ramach akcji zainicjowanej przez poznańskiego podróżnika Macieja Pastwę, prowadziliśmy zbiórkę 
artykułów pierwszej potrzeby dla mieszkańców obozu uchodźców w Charmanli w Bułgarii. 
Podczas trwającej w Poznaniu zbiórki publicznej zebrano odzież używaną dla kobiet, mężczyzn i dzieci o 
łącznej wadze 2700kg. Wszystkie dary dotarły do obozu uchodźców syryjskich w Charmanli i zostały 
bezpośrednio przekazane mieszkańcom obozu (14.12. i 16.12).

Targi Różności (realizacja 01.01.2013 – 31.12.2013) 
Targi Różności to wydarzenie, podczas którego uczestnicy wymieniają się rzeczami w pięciu 
kategoriach: ubrania i dodatki, książki, płyty CD z muzyką i filmami oraz kasety, biżuteria i drobne 
bibeloty, a także jedzenie „domowej roboty”. 
Targi Różności umożliwiły bezpłatną wymianę rzeczy niezniszczonych, w dobrym stanie, ale już 
niepotrzebnych. Za każdą przyniesioną rzecz uczestnik otrzymał kupon, który mógł wymienić podczas 
Targów na wybraną przez siebie rzecz. 
W 2013 roku odbyły się cztery edycje Targów Różności  (25.05., 13.07., 07.09., 14.12.), a w każdej z nich 
wzięło udział ponad 60 osób.

Warsztaty rękodzielnicze, spotkania rozwojowe (realizacja 01.01.2013 – 31.12.2013)
Organizacja szeregu warsztatów i szkoleń, które wspierały ideę tworzenia przestrzeni artystycznej w 
centrum Poznania. Celem organizacji wydarzeń było wsparcie w realizacji pasji, dzielenia się swoimi 
umiejętnościami, a także poznawania nowych technik artystycznych i odkrywania swoich możliwości.  
Warsztaty były  z jednej strony kontynuacją inicjatywy uczestników Banku Czasu, z drugiej -otwartą 
przestrzenią, która poprzez rękodzieło, twórczość handmade, promowała ideę wymiany umiejętności 
oraz dzielenie się swoimi pasjami. 
W 2013 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Libelta 22) odbyły się m.in. warsztaty z filcowania, 
szydełkowania, scrapbookingu, decoupage, rysunku, papierowej wikliny, linorytu oraz warsztaty 
rozwojowe. Spotkania prowadziły głównie uczestniczki i uczestnicy Poznańskiego Banku Czasu. Łącznie 
przeprowadzono ok. 40 spotkań. W każdym ze spotkań brało udział od 6 do 15 osób.

Zbiórki Żywności
Uczestnicy Banku Czasu, wolontariusze Stowarzyszenia wzięli udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1400

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

(15-17.03.2013) oraz Świątecznej Zbiórce Żywności (29.11.- 01.12.2013) prowadzonej przez 
Wielkopolski Bank Żywności.  Zebrana żywność trafiła do organizacji, które na co dzień zajmują się 
opieką i wsparciem najuboższych. W zbiórce żywności wzięło udział łącznie ok. 30 wolontariuszy.

W 2013 roku Stowarzyszenie "Lepszy Świat" było partnerem Generatora Malta, inicjatywy w ramach 
której na terenie Poznania powstało 5 ogrodów społecznych. Stowarzyszenie pomagało w założeniu 
ogrodu na pl. Wolności.  W ramach "Gołębia inspiruje" inicjatywy na rzecz ożywienia ul. Gołębiej w 
Poznaniu, wolontariuszki „Lepszego Świata”  prowadziły warsztaty artystyczne dla dzieci (22.06.).
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach 
(realizacja 15.01.2013 – 
31.12.2013)  - Celem 
projektu było 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
podopiecznych MOPR-u i 
wyrównanie szans w 
dostępie do edukacji 
dzieciom z rodzin o niskich 
dochodach, a także 
promocja idei wolontariatu 
wśród mieszkańców 
Poznania.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach 
(realizacja 15.01.2013 – 
31.12.2013)
W ramach projektu 
wolontariusze udzielali 
korepetycji dzieciom z 
rodzin o niskich dochodach 
oraz spędzali czas wolny z 
dziećmi, seniorami i 
osobami 
niepełnosprawnymi- 
podopiecznymi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu.

działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Bank Czasu (realizacja 
01.01.2013 – 31.12.2013)
Bank Czasu to system 
bezpłatnej wymiany usług, 
umiejętności i wiedzy. 
„Walutą” wymiany jest 
czas. Każda godzina pracy 
ma taką samą wartość. 
Celem projektu była 
bezpośrednia pomoc 
uczestnikom w codziennych 
sprawach, zwłaszcza 
osobom starszym, 
podniesienie ich stanu 
wiedzy i umiejętności, 
włączenie w działania 
społeczne, a także animacja 
lokalnego ruchu 
samopomocy i 
samoorganizacji. Ideą 
działań była integracja 
międzypokoleniowa, która 
wiązała się bezpośrednio z 
przeciwdziałaniem 
marginalizacji i wykluczeniu 
o charakterze społecznym, 
cyfrowym, obywatelskim i 
kulturalnym.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 94,069.38 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79,050.34 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,014.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 14,005.04 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

76,159.82 zł

410.08 zł

0.00 zł

596.90 zł

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Szkolenia, warsztaty

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 68,600.00 zł

86,421.37 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 86,421.37 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 13,969.04 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9,250.00 zł

4.3. 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 9,254.57 zł

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 innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1 Infocafe - wsparcie podopiecznego - darowizna na rehabilitację, zakup/naprawa sprzętu zgodnie z 
umową darowizny z dnia 3.09.2013

9,250.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

7,698.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

0.0 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

17.00 osób fizycznych
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 
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)

164.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 55,025.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 55,025.00 zł

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

1,141.67 zł

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

1,800.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 7



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

organizacji

Katarzyna 
Sulejewska/prezes/20.06.2014

Anna 
Wawrzyniak/skarbnik/20.06.2014

Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 8


