
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2020

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-07

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Ulica GARBARY Nr domu 97 Nr lokalu 8

Kod pocztowy 61-757 Nr telefonu 618552278

Nr faksu E-mail projekty@kopd.poznan.pl Strona www www.kopd.poznan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2003-01-17

2005-01-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63961222800000 6. Numer KRS 0000146124

Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Graczyk-Ogdem TAK

TAK

Paulina Hryniewiecka TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Aleksandra Mazik
Rewizyjnej

TAK

Maria Kapica-Szczepanek
Rewizyjnej

TAK

Maciej Iwanicki
Rewizyjnej

TAK

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU
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9. Cele statutowe organizacji

to:
1. Ochrona praw i interesów dziecka,
2
poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny,
3
4

promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1
edukacyjno-szkoleniowej w zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia 
rodziny,
2

pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego,
3

4
przepisów prawa,
5
rodzicielstwa oraz rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie, 

wsparcia dziennego, mediacji, poradni dla dzieci i rodzin lub innych tego 
rodzaju instytucji,
6

7

8. Udzielanie  pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w 
wypadkach,
9

przemocy.

W 2020 4 ustawy o 

osób;

1

najodpowiedniejsze w danej sytuacji formy wsparcia.
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karnego) oraz konsultacji z policjantem

2 3. "Dialog w rodzinie":

- indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców;

- konsultacje przedmediacyjne;
- porady prawnika - specjalisty prawa rodzinnego;

- spotkania grupy wsparcia dla rodziców;

W ramach realizacji projektu 
Poznania, projekt Dialog w rodzinie
4. "Mediacja w centrum"

przedmediacyjnych i mediacji.
W ramach projektu:

3

5. "Samodzielny rodzic"

6-7
5 Centrum Rozwoju 

8

9

skutkom COVID-19

19 i wprowadzonymi ograniczeniami (np. ograniczeniami w 

10

19
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gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

-

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2287

0

Poznania.
11

12
Projekt 3 2020

stowarzyszenie jest w dwóch 

19 2020

3.2. 

PKD 2007
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Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
rodzinom i osobom w trudnej 

wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

1
kontrolnej i profilaktycznej, edukacyjno-
szkoleniowej w zakresie ochrony praw dziecka 
oraz wsparcia rodziny.
2. Prowadzenie wsparcia dla osób i rodzin w 

udzielanie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego.
3
ochrony interesów dziecka, w tym m.in. 

W 2020

psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje 

88.99.Z

2 upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

1

2
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa.
3. Prowadzenie wsparcia dla osób i ordzin w 

udzielanie wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego.

pomoc prawna, w zakresie prawa rodzinnego, 
prawnych apsektów rozstania rodziców, 

do konaktów z dzieckiem, sprawowania opieki 

rozstaniu rodziców). W ramach pracy biura 

metodach rozwiazywania sporów (mediacja 
rodzinna) oraz prowadzili sprawy 

69.10.Z
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4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
rodzinom i osobom w trudnej 

wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

1
kontrolnej i profilaktycznej, edukacyjno-
szkoleniowej w zakresie ochrony praw 
dziecka oraz wsparcia rodziny. 2. 
Prowadzenie wsparcia dla osób i rodzin w 

szczeólnosci udzielanie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego, pomocy 
prawnej, poradnictwa obywatelskiego. 3. 

ochrony interesów dziecka, w tym m.in. 

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne.

88.99.Z

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

3 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

1
odpowiedzilnego rodzicielstwa oraz rozwój 
specjalistycznych form pomocy rodzinie - 

interdyscyplinarnego wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego oraz prawnego (konsultacje 
indywidualne, diagnoza, terapia, program 86.90.E
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

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

Lp. Numer Kodu (PKD)

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów
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publicznego w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

podatku dochodowego od osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
9 osób

6,03 etatów

21 osób

17 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

b) inne osoby

1 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

6 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

4 osób

w 
tym:

1 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

6 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:
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w pkt 1-11

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1

pomocy prawnej oraz 

przemocy w rodzinie.

- niwelowanie skutków 
przemocy w rodzinie

prawnikiem/ policjantem/ 
psychologiem lub pedagogiem 

przemocy w rodzinie

Prezydent Miasta Poznania
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2
Rodzinna.
Zapewnienie 
specjalistycznego 
poradnictwa i terapii 
rodzinnej dla rodzin 

interdyscyplinarnego wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego 

wychowawczych), w kryzysie 

konflikcie rodzicielskim, w 
trakcie rozstania, po rozstaniu;

w ramach programu "Ochrony 

Prezydent Miasta Poznania

3 Projekt: Punkt informacyjno-
konsultacyjny dla 

Zapobieganie zjawisku 
przemocy w rodzinie, w 

lokalnym oraz 

prawnikiem/ psychologiem lub 
pedagogiem dla osób, które 

rodzinie

4 Projekt: Samodzielny rodzic.

rodzicielstwa, 
upowszechniania praw 
dziecka. Wsparcie rodziców 
samodzielnie 

kompetencji wychowawczych 
rodziców samodzielnie 

edukacyjnych i poradnictwa dla 
rodziców samodzielnie 

Prezydent Miasta Poznania

5 Projekt: Mediacja w 
centrum.

rozwój wspólnot i 

w zakresie alternatywnych 

konlifktów
- promocja i rozwijanie mediacji 

Prezydent Miasta Poznania

6 Projekt: Rodzina wolna od 
przemocy.
Wsparcie rodziców, dzieci/ 

przemocy w rodzinie i/lub 

art. 19a UDPPiW

- zapewnienie dostepu do 
wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego osobom, które 

rodzinie

Prezydent Miasta Poznania
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7 Projekt: Bezpieczna pomoc 
w TKOPD.

Miejskiego Programu 

Problemów Alkoholowych 
oraz Miejskiego Programu 

epidemii COVID-19.

pracowników i klientów poradni 
TKOPD

Prezydent Miasta Poznania

8 Projekt: Wielkopolska stawia 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin

superwizji dla specjalistów 

obszaru woj. wielkopolskiego

prawnych dla rodziców, 

Wielkopolskiego

9 Projekt: Interdysycplinarne 
wsparcie dla dzieci i 

Zmniejszenie negatywnych 

przemocy domowej - oraz 

rodzinnego spowodowanych 

- zapewnienie dostepu do 

psychologiczno-pedagogicznego 

- zapewnienie konsultacji 
psychologiczno-pedagogicznych 
dla rodziców, których dzieci 

rodzinie, w szkole, w 

psychiatrycznych dla osób, 

rodzinie

Prezydent Miasta Poznania

10 Projekt: Profilaktyka 

poprzez wspieranie rodzin w 

wychowawczych.

zdrowotne

-  prewencja umieszczania 

profilaktyka wykluczenia 

samotnym rodzicielstwem.

Wielkopolskiego (Program WRPO 
2014-2020)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Projekt: Rodzina wolna od 
przemocy.
Program Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030. Priorytet 
5

- zapewnienie kontynuacji pracy 
psychologiczno-pedagogicznej 
prowadzonej przez 
pracowników TKOPD

Obywatelskiego
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publicznych

000 euro) 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

1 Fundacja Zielona Agrafka

Lp Liczba kontroli

1 1

2
Program wsparcie 

COVID-19.

- zapewnienie dostepu do 

psychologiczno-pedagogicznego 

wyniku stanu epidemii 
COVID-19

Obywatelskiego

3 Projekt: Dialog w rodzinie.
Wsparcie rodziny

- zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego 
i prawnego dla rodzin 

rodzicielskich poprzez 

kompetencji wychowawczych 
dla rodziców oraz dla rodziców 
nastolatków.

Wojewoda Wielkopolski
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lub imiona i nazwiska  osób 

organizacji

Jolanta Graczyk-Ogdem

Paulina Hryniewiecka
2021-10-07
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