
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. BUKOWSKA Nr domu 27 Nr lokalu 29

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-501 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 514389987

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

Strona www www.lepszyswiat.org.pl

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

Anna Wawrzyniak Prezes TAK

Paulina Kuntze Skarbnik TAK

Patryk Jastrząb 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

Anna Patrycja Stoiłow Członek Rady Rewizyjnej TAK

Anna Radzieszewska Członek Rady Rewizyjnej TAK

Tomasz Stachowski Członek Rady Rewizyjnej TAK

STOWARZYSZENIE "LEPSZY ŚWIAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w
szczególności:
1.) Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego, 
naukowego i socjalnego.
2.) Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: 
dzieci, kobiet, osób
niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości 
narodowych.
3.) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym 
także edukacji europejskiej.
4.) Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i humanitarne.
5.) Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, 
wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego
stylu życia wolnego od używek.
6.) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7.) Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, 
narodowości, orientacji seksualnych,
zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych.
8.) Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.
9.) Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w 
szczególności wspieranie
niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki.
10.) Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa 
obywatelskiego.
11.) Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i różnorodności 
kulturowej.
12.) Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
13.) Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
14.) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości.
15.) Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn.
16.) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
17.) Promocja i organizacja wolontariatu.
18.) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz samoorganizację obywateli.
19.) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w ramach działalności statutowej 
nieodpłatnie i odpłatnie, poprzez:
1). Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i 
edukacyjno-szkoleniowej.
2). Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, 
targów, kongresów, korepetycji,
zgromadzeń publicznych, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, 
wycieczek po mieście, obozów wakacyjnych.
3). Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów 
społecznie użytecznych.
4). Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami 
Stowarzyszenia.
5). Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, 
sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa 
obywatelskiego.
6). Udzielanie wszechstronnego wsparcia inicjatywom obywatelskim i 
organizacjom pozarządowym.
7). Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia.
8). Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz Stowarzyszenia.
9). Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi 
organizacjami w kraju i za granicą.
10).Prowadzenie działalności naukowej, rozwojowej, sondażowej.
11). Prowadzenie działań charytatywnych i udzielanie pomocy społecznej, 
w tym opieka nad dziećmi, osobami
niepełnosprawnymi i starszymi oraz organizowanie konwojów 
humanitarnych.
12). Prowadzenie obiektów i działań związanych z zakwaterowaniem, w 
tym hosteli dla wolontariuszy i
mieszkań chronionych.
13). Wspieranie i tworzenie niezależnych mediów oraz filmów, 
programów i nagrań muzycznych.
14). Prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w 
tym organizowanie zawodów, obozów
treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych oraz 
informacji turystycznej.
15). Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju 
przedsiębiorczości, w tym prowadzenie biura karier,
inkubatora przedsiębiorczości, organizowanie staży i przyuczenia 
zawodowego.
16). Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, bibliotek, wystaw, 
przedstawień, festiwali.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

WOLONTARIAT Z MOPR W POZNAŃSKICH RODZINACH
W ramach projektu wolontariusze prowadzą korepetycje oraz organizują czas wolny podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W ramach działań odwiedzają beneficjentów 
bezpośrednio w domach i w środowisku rodzinnym podopiecznego świadcząc swoją pomoc. Minimalny 
czas zaangażowania wolontariusza w pracy z podopiecznym to 2, 3 miesiące, zaś minimalny czas 
tygodniowy spędzany wspólnie to 1 godzina. Druga cześć naszych wolontariuszy świadczy swoją pomoc 
w szkołach partnerskich projektu. Pomoc w ramach korepetycji w szkołach, ma odmienną formułę niż 
pomoc w domach, jest w większości zawężona do samego przedmiotu korepetycji, gdzie mniejszy 
wpływ ma czynnik osobowy i wychowawczy. Z tego typu wolontariatu chętniej korzystali nasi młodsi 
wolontariusze (licealiści) oraz także osoby, które po raz pierwszy zgłaszały się na wolontariat. 
Wolontariusze mający doświadczenie z wolontariatem (w tym pomocy dzieciom) lub mający 
wykształcenie czy doświadczenie w przedmiocie (pedagogika), skłonniejsi są pomagać beneficjentom w 
domach. 
Niewielka liczba spotkań wolontariusz – beneficjent odbywała się w innym wymiarze, a mianowicie 
pomocy w organizacji czasu wolnego, pomocy w domowych, codziennych obowiązkach. Tutaj 
wolontariusze pomagali osobom niepełnosprawnym lub osobom starszym, także zgłaszanym do 
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naszego projektu. 
W 2017 roku zrekrutowaliśmy 120 wolontariuszy. Wiekowo, najwięcej wolontariuszy to studenci, 
następnie, osoby świeżo po studiach (do 30 roku życia) i osoby dorosłe. Obszarem działań projektu jest 
całe miasto Poznań zgodnie z obszarami funkcjonowanie filii MOPR oraz pieczy zastępczej. Osoby 
zgłaszane do projektu są zarówno z centralnych dzielnic Poznania jak i z jego peryferii. Zdecydowana 
większość podopiecznych to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W celu zachęcenia wolontariuszy do pracy na rzecz podopiecznych a także zwiększenia ich umiejętności 
pomagania w lekcjach oraz radzenia sobie z trudnościami jakie niesie nasz projekt, jak co roku 
zorganizowaliśmy pakiet szkoleń i spotkań.

Projekt dofinansowany z Urzędu Miasta Poznania (kwota dotacji: 20 000 zł) oraz Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (kwota dotacji: 22 400 zł).

TWÓRZ-MY
Twórz-my jest otwartą przestrzenią, która poprzez rękodzieło, twórczość handmade, promuje  ideę 
wymiany umiejętności oraz dzielenie się swoimi pasjami. Twórz-my to przestrzeń wymiany 
umiejętności artystycznych oraz miejsce dla ludzi z pasją, chcących podzielić się swoimi zdolnościami z 
innymi. Twórz-my czerpie z doświadczeń animatorów i uczestników Poznańskiego Banku Czasu 
(systemu bezpłatnej wymiany usług między jego uczestnikami). Spotkania mają wymiar 
międzypokoleniowy. Warsztaty odbywały się w centrum Poznania (ul. Libelta 22) w siedzibie 
Stowarzyszenia „Lepszy Świat”, a od 06.2017 w innych wybranych miejscach na terenie Poznania.

W 2017 roku zrealizowaliśmy w ramach „Twórz-my” następujące warsztaty:
Styczeń: 18.01. Warsztaty rękodzielnicze, 23.01./30.01./06.02. Krok po kroku: robienie na drutach, 
25.01./01.02./08.02. Krok po kroku: origami, 28.01. Warsztaty robienia szablonów na torby
Luty: 09.02. Warsztaty robienia biżuterii, 15.02. Warsztaty animacji poklatkowej, 20.02./27.02./03.03. 
Krok po kroku: szydełkowanie, 24.02. Warsztaty: haft od podstaw.
Marzec:  08.03. Warsztaty robienia zawieszek, 13.03./20.03./27.03. Krok po kroku: robienie na drutach, 
17.03. Warsztaty tworzenia gry komputerowej, 31.03. Warsztaty haftu kaszubskiego
Kwiecień: 10.04./19.04./24.04. Krok po kroku: szydełkowanie, 12.04. Wiosenne warsztaty origami, 
21.04./26.04. Krok po kroku: haft richelieu
Październik: Krok po kroku: 28.09./05.10./11.10. robienie na drutach, 19.10. Warsztaty robienia na 
drutach - warkocze
Listopad: 30.10./06.11./13.11. Krok po kroku: szydełkowanie
Grudzień: 01.12. Warsztaty haftu kaszubskiego, 27.11./04.12./11.12. Krok po kroku: robienie na 
drutach, 12.12. Warsztaty robienia notesów, 13.12. Warsztaty robienia szablonów na torby, 15.12. 
Warsztaty haftu kaszubskiego
W sumie w 2017 roku odbyło się 25 warsztatów, w których wzięło udział ok. 180 osób.

Warsztaty odbywały się w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia.

WSPARCIE UCHODŹCÓW
W ramach Poznańskiej Garażówki wspólnie z kilkoma poznańskimi organizajami i grupami 
nieformalnymi (From Poznań With Love, Humans of Aleppo, Fundacja Malta, Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Lokatorów) organizujemy charytatywną akcję na rzecz uchodźców i uchodźczyń, ofiar 
wojen i konfliktów zbrojnych.

W ramach inicjatywy swoimi dobrami dzielą się z nami artyści i rękodzielnicy, usługodawcy, 
wydawnictwa, autorzy/autorki, restauratorzy i instytucje kultury. Do upolowania: rękodzieło, książki, 
płyty, torby, koszulki, bilety na spektakle i koncerty, wypieki a także bony na warsztaty rękodzielnicze, 
kulinarne, masaże, usługi fryzjerskie i wiele innych pomysłów na prezent. 

W 2017 roku zorganizowaliśmy 3 akcje:
18.06.2017 - Polsko-Syryjska Wyprzedaż Garażowa, miejsce: pl. Wolności w ramach Generatora Malta
15.10.2017 - Polsko-Czeczeńska Wyprzedaż Garażowa, miejsce: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
09.12.2017 - Świąteczna Wyprzedaż Garażowa, miejsce: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w ramach 
6. Studenckich Targów Sztuki UAP

BUDUJEMY SZKOŁĘ W NEPALU
W 2017 roku kontynuowaliśmy działania związane z odbudową szkoły w nepalskim Bakrang-6, która 
została zniszczona w wyniku trzęsia ziemi w kwietniu 2015 roku. Działania w Nepalu koordynawali 
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Maciej Pastwa i Sylwia Jędernalik.

Działania odbywały się zgodnie z następującym harmonogramem:
Styczeń 2017 – przygotowywanie wiązań górnych budynku; wyłożenie fundamentów kamieniami; 
wylewka poziom „0”, ustawienie szalunków na filarach; rozpoczęcie ustawiania murów szkoły na 
parterze; rozpoczęcie prac elektrycznych; przygotowanie betonowych wzmocnień pod i nad oknami; 
rozpoczęcie przygotowywania schodów na piętro; 
Luty 2017 – wylanie stropu zamykającego cztery sale lekcyjne na parterze; wstawianie drewnianych 
ram do drzwi i okien; przygotowanie betonowych wzmocnień pod i nad oknami na piętrze.
Marzec 2017 – tynkowanie sal na parterze; wylanie stropu zamykający piętro na jednym z budynków 
szkoły; odnawianie szkolnych ławek, tynkowanie zewnętrznych ścian budynku na parterze; 
przygotowanie szalunków do wylewki stropu na drugim budynku szkoły; 
Kwiecień 2017 – wylanie stropu zamykającego piętro na drugim z budynków szkoły; tynkowanie 
bocznych ścian szkoły i pierwszych sal na piętrze; 
Maj 2017 – wylewka posadzek w salach; tynkowanie całego budynku; wykończenie schodów, montaż 
balustrad; malowanie szkoły; prace wykończeniowe.
2 czerwca 2017 roku oficjalne otwarcie szkoły w wiosce Bakrang-6.

Projekt realizowany był ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej oraz darowizn na konto 
Stowarzyszenia.

POZNAŃSKA NOC ŚWIĄTYŃ (09.2017)

Celem działań było ukazanie Poznania jako miasta wielokulturowego, różnorodnego i otwartego, które 
swe tradycje wielokulturowości pielęgnuje od kilkuset lat. 
Partnerami Nocy Świątyń (16.09.) był Ewangeliczny Zbór Reformowany, Muzułmańskie Centrum 
Kulturalno-Oświatowe, Ośrodek Jungdrung BON, Parafia Prawosławna św. Mikołaja, Parafia 
Reformowanego Kościoła Katolickiego, Zbór Kościoła Zielonoświątkowego.  Z kolei partnerami Koncertu 
Międzyreligijnego (17.09.) była Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu, Michał 
Szostak, członek The Royal College of Organists oraz Ewangelicki Kościół Reformowany prezentujący 
psalmy z Psałterza Poznańskiego.

W 2017 roku Noc Świątyń odbyła się równolegle w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Lokalne odsłony 
wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie „Warszawa Wielu Religii”, Kampania Rady Europy „Bez 
Nienawiści”, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Fundacja na Rzecz Różnorodności „Polistrefa” oraz 
Wielokulturowy Kraków.

Projekt realizowany z darowizn na konto Stowarzyszenia.

TARGI RÓŻNOŚCI
Targi Różności to cykliczne wydarzenia, podczas których uczestnicy wymieniają się rzeczami i 
przedmiotami. Ideą wydarzenia jest wymiana, stąd przyniesione rzeczy powinny być niezniszczone, w 
dobrym stanie, czyli takie jakie sami chcielibyśmy otrzymać. Podczas Targów uczestnicy wymieniają się 
odzieżą, butami i dodatkami jak rękawiczki, torebki, biżuteria. Można przynieść książki, płyty CD/DVD z 
muzyką i filmami oraz jedzenie „domowej roboty”: muffiny, ciasta, zaprawy. Każdy uczestnik przynosi 
rzeczy, którymi chce się wymienić. Za każdy przedmiot otrzymuje kupon, który z kolei wymienia na 
wybraną przez siebie rzecz. Ze względu na cykliczność wydarzenia, istnieje możliwość wykorzystania 
zachowanych kuponów podczas jednej kolejnej edycji wydarzenia.

W 2017 roku zorganizowaliśmy 4 edycje Targów Różności:
18.02. miejsce: Centrum Amarant, ul. Słowackiego 19/21
07.10. miejsce: sala na terenie Ogrodu Jordanowskiego
nr 1, ul. Solna 2.
18.11. miejsce: Dom Kultury Kolejarza, al. Niepodległości 8a.
08.12. miejsce: Dom Kultury Kolejarza, al. Niepodległości 8a.

W wydarzeniach wzięło udział ok. 130 osób.

Edycje w okresie 10-12.2017 zostały sfinansowane ze środków Rady Osiedla Stare Miasto (kwota: 4 000
 zł), edycja 02.2017 została sfinansowana z darowizn.

TECHKLUB POZNAŃ (01-06.2017)
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

0

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

TechKluby to spotkania, podczas których uczymy się i poznajemy nowe technologie, aktualne trendy i 
przydatne aplikacje. Co miesiąc w 16 miastach Polski odbywają się bezpłatne szkolenia i warsztaty. Ideą 
klubów jest tworzenie i umacnianie lokalnych sieci współpracy złożonych z przedstawicieli trzeciego 
sektora, biznesu i nauki.

Od 10.2016 do 06.2017 Stowarzyszenie Lepszy Świat było partnerem poznańskiej odsłony wydarzeń. W 
2017 roku zostały zrealizowane pozostałe 6 z 9 zaplanowanych spotkań w ramach edycji 2016/2017. 

Zrealizowane spotkania: 04.01. Networking biznesowy w praktyce, 01.02. Sztuczna inteligencja, 01.03. 
Wikipedia w edukacji, 05.04. Innowacje technologiczne, 25.05. Blogowanie z Janina DailyWe wszystkich 
spotkaniach wzięło udział łącznie 226 osób. 

Prowadzenie TechKlub Poznań było elementem programu „Nowe Technologie Lokalnie 2017” 
realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacją Wolności (kwota dotacji na lata 2016-17: 5 000 zł)

Inne zorganizowane wydarzenia/warsztaty:
14.01.2017 Jak dobrze znasz siebie? Warsztaty dla kobiet
26.01.2017 Jak chronić się przed chemią w żywności

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

Druk: MPiPS 6
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 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

Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach. 
W ramach projektu 
wolontariusze 
prowadzą korepetycje 
oraz organizują czas 
wolny podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu. W ramach 
działań odwiedzają 
beneficjentów 
bezpośrednio w 
domach i w środowisku 
rodzinnym 
podopiecznego 
świadcząc swoją 
pomoc. W celu 
zachęcenia 
wolontariuszy do pracy 
na rzecz podopiecznych 
a także zwiększenia ich 
umiejętności 
pomagania w lekcjach 
oraz radzenia sobie z 
trudnościami jakie 
niesie nasz projekt, jak 
co roku 
zorganizowaliśmy 
pakiet szkoleń i 
spotkań. Projekt 
dofinansowany z 
Urzędu Miasta 
Poznania oraz Fundusz 
Inicjatyw 
Obywatelskich.

88.99.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 ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Budujemy szkołę w 
Nepalu. W kwietnia 
2015 trzęsienie ziemi 
zniszczyło Nepal, jeden 
z najbiedniejszych 
krajów świata. 
Poznański podróżnik 
Maciej Pastwa kilka dni 
po trzęsieniu dotarł do 
wsi Bakrang-6 w 
dystrykcie Gorkha i 
wraz ze 
Stowarzyszeniem 
Lepszy Świat 
postanowił odbudować 
zniszczoną szkołę, do 
której uczęszczało 300 
uczniów. W 2016 roku 
pozyskano zgodę na 
odbudowę szkoły i 
przystąpiono do prac 
budowlanych. Budowa 
szkoły trwała od 
11.2016 do 06.2017. 
Projekt realizowany jest 
ze środków 
pochodzących ze 
zbiórki publicznej oraz 
darowizn na konto 
Stowarzyszenia.

94.99.Z
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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) 218,629.78 zł

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Twórz-my jest otwartą 
przestrzenią, która 
poprzez rękodzieło, 
twórczość handmade, 
promuje ideę wymiany 
umiejętności oraz 
dzielenie się swoimi 
pasjami. Twórz-my to 
przestrzeń wymiany 
umiejętności 
artystycznych oraz 
miejsce dla ludzi z 
pasją, chcących 
podzielić się swoimi 
zdolnościami z innymi. 
Warsztaty odbywały się 
w centrum Poznania 
(ul. Libelta 22) w 
siedzibie 
Stowarzyszenia „Lepszy 
Świat”, a od 06.2017 w 
innych wybranych 
miejscach na terenie 
Poznania. W 2017 roku 
odbyło się 25 
warsztatów, w których 
wzięło udział ok. 180 
osób.

84.12.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

Druk: MPiPS 9
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 209,068.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,270.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.29 zł

e) Pozostałe przychody 1,290.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

24,000.00 zł

22,400.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 116,429.01 zł

12.00 zł

70,347.18 zł

0.00 zł

46,069.83 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 49,949.77 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,388.75 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

1 koszty leczenia i rehabilitacji Marcina Łąckiego 4,388.75 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,851.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 46,400.00 zł

Druk: MPiPS 10



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -592.68 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 218,826.53 zł 4,388.75 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

209,661.25 zł 4,388.75 zł

8,270.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

895.28 zł

0.00 zł 0.00 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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 4,388.75 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 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 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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

0.0 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)

0.0 etatów

6.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15.00 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 
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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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)

0.00 zł

41.00 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

6.00 osób

35.00 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)

76.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8.00 osób

68.00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach

Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach. W 
ramach projektu wolontariusze 
prowadzą korepetycje oraz 
organizują czas wolny 
podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu. W ramach działań 
odwiedzają beneficjentów 
bezpośrednio w domach i w 
środowisku rodzinnym 
podopiecznego świadcząc swoją 
pomoc. Projekt dofinansowany 
z Urzędu Miasta Poznania.

Urząd Miasta Poznania 20,000.00 zł

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

0.00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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

2 Targi Różności Targi Różności Targi Różności to 
cykliczne wydarzenia, podczas 
których uczestnicy wymieniają 
się rzeczami i przedmiotami 
m.in. odzieżą, butami i 
dodatkami jak rękawiczki, 
torebki, biżuteria. Można 
przynieść książki, płyty CD/DVD 
z muzyką i filmami.

Urząd Miasta Poznania/ Rada 
Osiedla Stare Miasto

4,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach

Wolontariat z MOPR w 
poznańskich rodzinach. W 
ramach projektu wolontariusze 
prowadzą korepetycje oraz 
organizują czas wolny 
podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu. W ramach działań 
odwiedzają beneficjentów 
bezpośrednio w domach i w 
środowisku rodzinnym 
podopiecznego świadcząc swoją 
pomoc. Projekt dofinansowany 
ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 22,400.00 zł
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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

Anna Wawrzyniak, Patryk 
Jastrząb, Paulina Kuntze, 

17.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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