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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica GARBARY Nr domu 97 Nr lokalu 8

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-757 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 618552278

Nr faksu E-mail 
sekretariat@kopd.poznan.pl

Strona www www.kopd.poznan.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63961222800000 6. Numer KRS 0000146124

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

Jolanta Graczyk-Ogdem Przewodnicząca Zarządu TAK

Małgorzata Miecznikowska Członek Zarządu TAK

Izabela Bureń Członek Zarządu 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

Katarzyna Kledzik-Balicka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Ostrowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Dyks Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i 
interesów dziecka.
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje 
następujące działania:
1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną 
edukacyjno-szkoleniową
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu 
rodzinnym i społecznym
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu 
ochrony praw dziecka
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe 
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi 
własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, 
interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom 
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów 
dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Wszelkie działania opisane w pkt powyżej, a także działania statutowe w 
formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
1. działalność prawnicza – reprezentowanie interesów dziecka przed 
sądem, doradztwo w sprawach cywilnych i karnych dot. dzieci, konsultacje 
prawnicze, przygotowywanie dokumentów prawnych.
2. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowane – organizowanie specjalistycznych konferencji, 
szkoleń i seminariów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla 
dorosłych.
3. działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna - diagnoza, wsparcie  
i terapia dzieci, ofiar przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, 
mediacje rodzinne, terapia rodzin.
4. całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 
organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego dla 
dzieci   i młodzieży.
5. pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – prowadzenie 
działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej, upowszechnianie 
i obrona praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i 
społecznym, dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów 
prawa, podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz doskonalenia systemu 
ochrony praw dziecka, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form 
pomocy rodzinnej, podejmowanie wszelkich form pomocy rodzinnej, 
podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony 
interesów dziecka

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Sfery pożytku publicznego, w których TKOPD podejmowało działania w 2016 roku:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób
- wpieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działania Stowarzyszenia realizowano w oparciu o projekty – finansowane ze źródeł publicznych lub 
prywatnych.
Finansowanie z administracji publicznej:

Druk: MPiPS 2



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Miasto Poznań
1. Poznańska Poradnia Rodzinna 
W związku z realizacją projektu poznańskie rodziny w sytuacji kryzysowej korzystały ze specjalistycznej 
pomocy psychologicznej lub pedagogicznej (spotkania indywidualne z psychologiem, diagnoza systemu 
rodzinnego, spotkania terapeutyczne z dzieckiem, terapia rodzinna, rozmowy o charakterze 
interwencyjnym, wsparcie w przypadku problemów wychowawczych). Niektóre z rodzin objęte zostały 
także wsparciem w programie „Ochrona więzi”, którego celem jest poprawa lub przywrócenie relacji 
między dzieckiem i rodzicem, który nie sprawuje bieżącej opieki.
Przez cały rok prowadzone były także konsultacje telefoniczne dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej 
prowadzone przez doświadczonego mediatora. W ramach konsultacji specjalista zapoznawał 
zgłaszające się osoby z możliwymi formami wsparcia w TKOPD lub innych instytucjach, wyjaśniał także 
podstawy i zasady prowadzenia mediacji rodzinnych.
Podczas realizacji projektu odbyło się także szkolenie dla specjalistów dotyczące tematyki ochrony więzi 
emocjonalnej dziecka z obojgiem rodziców.
2. Przerwać Zaklęty Krąg
Projekt skierowany był w szczególności do rodzin borykających się z problemami przemocy lub 
uzależnienia. Osoby zgłaszające się do TKOPD mogły skorzystać ze wsparcia psychologa lub pedagoga, 
prowadzono spotkania indywidualne, terapeutyczne z dziećmi i z dorosłymi. Wsparcia udzielał także 
prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa rodzinnego oraz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.
Dla kobiet doświadczających przemocy poprowadzono 2 edycje grupy psychoedukacyjnej. W czasie 
trwania projektu odbyły się także 2 edycje grupy psychoedukacyjnej dla dzieci w wieku 9-11 lat, której 
celem było wsparcie dzieci w radzeniu sobie z codziennymi kłopotami oraz emocjami im 
towarzyszącymi.
Dodatkowo, osoby zgłaszające się do TKOPD mogły skorzystać z konsultacji mediatora, który 
informował o możliwych formach wsparcia oraz o roli mediacji w rozwiązywaniu konfliktów i jej 
podstawowych zasadach.
4. Ochrona więzi
Podstawowym celem projektu było zapewnienie rodzinom objętym programem „Ochrona więzi” 
możliwości odbywania spotkań monitorowanych rodzic- dziecko/dzieci w soboty.
Dodatkowo, dla osób znajdujących się w sytuacji okołorozstaniowej przeprowadzono warsztat 
kompetencji wychowawczych „Lepiej rozmawiać”, którego program obejmował zagadnienia potrzeb 
dzieci uwikłanych w konflikt rodziców, ustalania rodzicielskiego planu wychowawczego, rozumienia ról 
rodziców w rodzinie i w życiu dziecka, mediacji w sytuacji konfliktu rodzinnego, nowego partnera 
mamy/taty
5. Nauczyciel wychowawcą
W ramach projektu przeprowadzono 2 edycje Szkoły kompetencji wychowawczych dla nauczycieli 
„Mądre wychowanie”. Pracownicy poznańskich placówek oświatowych omawiali zagadnienia takie jak: 
wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane; rozpoznawanie, wyrażanie 
i akceptowanie uczuć; aktywne, wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdziałania; 
modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka; uwalnianie dzieci od grania 
narzuconych ról w domu, przedszkolu i w szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka; 
budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; 
współpraca z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Podczas każdej edycji 
odbyło się także jedno spotkanie z mediatorem, podczas którego nauczyciele zapoznawali się z 
narzędziami alternatywnego rozwiązywania sporów, tematyką mediacji rówieśniczych i oświatowych, 
poznawali rolę i zasady mediacji w konfliktach występujących w szkołach i przedszkolach.
6. Ochrona przed przemocą – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży
W czasie realizacji projektu współpracowano z poznańskim szkołami. W klasach VI SP oraz klasach I-III 
gimnazjów psycholog przeprowadził warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące profilaktyki 
przemocy. Ramowy plan warsztatu obejmował:
Zagadnienia definicyjne dotyczące przemocy rówieśniczej, omówienie zaprezentowanego na filmie 
przykładu (case study), możliwości szukania pomocy w przypadku doświadczenia przemocy lub 
konieczności interwencji.
Województwo Wielkopolskie
1. Wielkopolska stawia na rodzinę
Projekt skierowany był do specjalistów i obejmował działania szkoleniowe oraz rozwijanie 
interdyscyplinarnej współpracy jednostek świadczących wsparcie rodzinom w kryzysie. Odbyła się 1 
edycja szkolenia dla mediatorów rodzinnych (40 godz. kursu, I część). Dla mediatorów rodzinnych 
działających na obszarze Wielkopolski przeprowadzono 2 superwizje, podczas których omówiono 
istotne przypadki oraz problemu, które wystąpiły podczas pracy. Odbyła się 1 edycja warsztatu dla 
specjalistów „Ochrona więzi” oraz 2 seminaria pn. „Rodzina w konflikcie” dotyczące aspektów pracy z 
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rodzinami uwikłanymi w konflikty, w sytuacjach kryzysowych lub okołorozstaniowych.
Dla rodziców z wielkopolskich miast (partnerzy projektu) przeprowadzono warsztaty kompetencji 
wychowawczych „Mądre wychowanie.
2. Profilaktyka wykluczenia społecznego związanego z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej 
Projekt zakłada szereg działań z obszaru wsparcia rodziny, mających na celu prewencję umieszczania 
dzieci w pieczy zastępczej oraz profilaktykę wykluczenia społecznego wielkopolskich rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w związku z 
rozstaniem, rozpadem związku, samotnym rodzicielstwem, przemocą.
W ramach form pomocy realizowanych przez TKOPD rodziny korzystały: porad prawnych; wsparcia w 
ustanowieniu rodziny wspierającej wraz z otrzymaniem ulotki edukacyjnej na temat tej formy wsparcia.
Projekt został rozpoczęty w grudniu 2016, większość planowanych działań realizowanych będzie w 
latach 2017-2019. 
Wojewoda Wielkopolski
1. Dialog w rodzinie
W ramach projektu specjaliści udzielali wsparcia wielkopolskim rodzinom w sytuacji kryzysowej – 
prowadzono spotkania indywidualne, realizowano program „Ochrona więzi”, mediator udzielał 
konsultacji oraz przeprowadzał spotkania mediacyjne dla rodzin w konflikcie.
W czasie trwania projektu przeprowadzono także warsztat dla rodziców „Mądre wychowanie” oraz 2 
superwizje dla specjalistów pracujących z rodzinami.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program FIO)
1. Bliżej prawa
W związku z realizacją projektu TKOPD oferowało osobom z całej Wielkopolski konsultacje prawne i 
obywatelskie. W projekcie pracowało 4 prawników, policjant i pracownik socjalny. Dodatkowe wsparcie 
oferował psycholog, z którym specjaliści mogli omawiać w razie konieczności bardziej skomplikowane 
przypadki wymagające kompetencji psychologa doświadczonego w pracy z osobami w sytuacji 
kryzysowej (bieżące wsparcie psychologiczne, wyciszanie emocji klienta, itd.). Porady prawne o 
obywatelskie obejmowały zagadnienia prawa rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
podejmowanie interwencji w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, informowanie odnośnie procedur i 
możliwości uzyskania wsparcia w instytucjach publicznych, informowanie i promowanie praw dziecka.
Prawnicy oraz mediator prowadzili także szkolenia dla specjalistów z Wielkopolski o następującej 
tematyce:
Prawne aspekty pomocy dzieciom w sytuacji konfliktu rodzinnego; interpretacja orzeczeń sądów 
rodzinnych w praktyce organów administracji publicznej; prawo rodzinne w praktyce samorządowych 
instytucji oświatowych; mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów; władza 
rodzicielska i kontakty w KRiO i KPC; Dziecko w prawie i postępowaniu cywilnym; przymus leczenia i 
mediacje w prawie polskim; ubezwłasnowolnienie, procedura „Niebieskie karty
Środki prywatne:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
1. Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną
Projekt skierowano do dzieci doświadczających przemocy (w szczególności wykorzystania seksualnego) 
i ich rodzin. Psycholog prowadził spotkania diagnostyczno-terapeutyczne z dziećmi i ich rodzinami. 
Zgłaszające się osoby mogły skorzystać także ze wsparcia prawnika, udzielającego porad w zakresie 
prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, itp.
W związku z realizacją projektu odbyło się także szkolenie dla specjalistów dotyczące profilaktyki, 
diagnozy i podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (zarówno emocjonalnego jak i 
fizycznego).
Wsparcie oferowane było rodzinom z Wielkopolski
Środki własne / działania woluntarystyczne członków i sympatyków Stowarzyszenia / działania 
finansowane w ramach współpracy z partnerami Stowarzyszenia
1. Ale cyrk! Dzień Dziecka z TKOPD w Poznaniu
W czerwcu zorganizowano Festyn rodzinny w związku ze świętem Dnia Dziecka. W trakcie wydarzenia 
(4 czerwca, centrum miasta) zaplanowano atrakcje dla dzieci i ich rodzin: malowanie twarzy, figurki z 
balonów, pokazy naukowe, animacje taneczne i cyrkowe.
Dodatkowo, w czasie trwania Festynu, TKOPD informowało także o swojej działalności (rodzaje 
wsparcia zapewnianego w TKOPD, promocja praw dziecka, informacja o prowadzonych szkoleniach)
2. Udział w Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych
W czasie Poznańskiego dnia Organizacji Pozarządowych, TKOPD przygotowało stoisko informacyjne – 
przeprowadzono promocję działań stowarzyszenia, informowano o szkoleniach, rodzaju wsparcia, 
promowano prawa dziecka, informowano o prawach i obowiązkach rodziców i opiekunów.
3. Działania szkoleniowe, współpraca interdyscyplinarna
Specjaliści TKOPD prowadzili na terenie Wielkopolski szkolenia (poza wskazanymi powyżej, 
organizowanymi w ramach zadań zleconych): szkolenia dla specjalistów (superwizje dla kuratorów, 
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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)

4265

13

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pracowników OPS), szkolenia Trenera Przyjaciół Zippiego (program profilaktyki zdrowia psychicznego 
małych dzieci), szkolenia dotyczące tematyki konfliktu rodzinnego oraz metod i narzędzi pracy z rodziną 
w konflikcie.
TKOPD jako polski oddział International Social Service podejmowało także działania międzynarodowe w 
zakresie udzielania pomocy rodzinom lub dzieciom uwikłanym w konflikty transgraniczne.

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

DZIAŁALNOŚĆ 
PRAWNICZA – 
REPREZENTOWANIE 
INTERESÓW DZIECKA 
PRZED SĄDEM, 
DORADZTWO W 
SPRAWACH 
CYWILNYCH I KARNYCH 
DOT. DZIECI, 
KONSULTACJE 
PRAWNICZE, 
PRZYGOTOWYWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 
DZIAŁALNOŚĆ 
PRAWNICZA – 
REPREZENTOWANIE 
INTERESÓW DZIECKA 
PRZED SĄDEM, 
DORADZTWO W 
SPRAWACH 
CYWILNYCH I KARNYCH 
DOT. DZIECI, 
KONSULTACJE 
PRAWNICZE, 
PRZYGOTOWYWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH.
W TKOPD udzielano 
porad prawnych 
osobiście, telefonicznie, 
mailowo. Zakres porad 
obejmował sprawy 
rodzinne, dotyczące 
dziecka, prawne 
aspekty rozstania 
rodziców, kontakty z 
dzieckiem, 
wykonywanie władzy 
rodzicielskiej, 
sprawowanie opieki 
nad dzieckiem, 
mediacje rodzinne. 
Dodatkowo prawnicy 
świadczyli wsparcie w 
ramach ISS, w trans 
granicznych konfliktach 
rodzinnych

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

PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI 
INTERWENCYJNEJ, 
KONTROLNEJ I 
PROFILAKTYCZNEJ, 
UPOWSZECHNIANIE I 
OBRONA PRAW 
DZIECKA, UJAWNIANIE 
ICH NARUSZANIA W 
ŻYCIU RODZINNYM I 
SPOŁECZNYM, DBANIE 
O PRAWIDŁOWE 
STOSOWANIE WOBEC 
DZIECKA PRZEPISÓW 
PRAWA, 
PODEJMOWANIE 
INICJATYW I DZIAŁAŃ 
NA RZECZ 
DOSKONALENIA 
SYSTEMU OCHRONY 
PRAW DZIECKA, 
INICJOWANIE I 
ROZWIJANIE 
SPECJALISTYCZNYCH 
FORM POMOCY 
RODZINNEJ, 
PODEJMOWANIE 
WSZELKICH FORM 
POMOCY RODZINNEJ, 
PODEJMOWANIE 
WSZELKICH INNYCH 
DZIAŁAŃ 
ZMIERZAJĄCYCH DO 
OCHRONY INTERESÓW 
DZIECKA

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

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

DZIAŁALNOŚĆ 
PSYCHOLOGICZNA I 
PSYCHOTERAPEUTYCZN
A - DIAGNOZA, 
WSPARCIE  I TERAPIA 
DZIECI, OFIAR 
PRZEMOCY FIZYCZNEJ, 
SEKSUALNEJ, 
EMOCJONALNEJ, 
MEDIACJE RODZINNE, 
TERAPIA RODZIN.
Działania z tego zakresu 
realizowano w formie 
jednorazowych 
konsultacji jak i 
długofalowej pracy z 
rodziną; rodziny 
obejmowano także 
programem „Ochrona 
więzi” i prowadzono 
monitorowane 
spotkania dzieci z 
rodzicem, których 
celem było odtworzenie 
lub ukształtowanie 
więzi emocjonalnej 
między dziećmi a 
rodzicem, który nie 
sprawuje bieżącej 
opieki; wsparcie 
kierowano do osób 
samodzielnie 
szukających pomocy jak 
i do rodzin kierowanych 
przez instytucje 
pomocowe, policję, 
instytucje wymiaru 
sprawiedliwości

86.90.E
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

DZIAŁALNOŚĆ W 
ZAKRESIE ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO 
ŚWIADCZONA PRZEZ 
PSYCHOLOGÓW I 
PSYCHOTERAPEUTÓW. 
OPINIOWANIE. Zespół 
specjalistów TKOPD w 
Poznaniu wydawał 
opinie na zlecenie 
sądów (sądy rejonowe, 
wydziały rodzinne i 
nieletnich; sądy 
okręgowe, wydziały 
cywilne) lub 
prokuratury. Opinie, 
wydawane w trakcie 
postępowań 
dotyczących m.in. 
rozwodów, 
uregulowania 
kontaktów z dzieckiem, 
ograniczania władzy 
rodzicielskiej, 
każdorazowo dotyczą 
sprawowania opieki 
nad dzieckiem przez 
rodziców, sytuacji 
dziecka, więzi 
emocjonalnej z 
obojgiem rodziców. W 
przypadku opinii 
wydawanych na 
zlecenie prokuratury 
dotyczyły one 
podejrzenia stosowania 
przemocy wobec lub 
wykorzystania 
seksualnego dziecka.

86.90.E

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) 642,566.49 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 542,073.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,461.30 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 86,031.49 zł

10,147.71 zł

94,380.00 zł

362,394.60 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38,595.40 zł

730.00 zł

33,774.00 zł

4,091.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 466,922.31 zł

Druk: MPiPS 10
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2.4. Z innych źródeł 137,048.78 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88.96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 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: 597,000.12 zł 0.00 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

541,984.74 zł 0.00 zł

14,461.30 zł 0.00 zł

0.00 zł

41.35 zł

40,423.15 zł

89.58 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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)

7.0 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)

5.2 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

25.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 376,259.65 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

184,232.65 zł

184,232.65 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 192,027.00 zł

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

369,845.23 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 369,845.23 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

10.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

0.00 osób

14.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

14.00 osób
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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)

8,865.00 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)

5,895.00 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

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

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)

31,354.97 zł

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

18,446.00 zł

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

8,559.97 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. Wysokość wynagrodzeń wskazanych w pkt 3-11 stanowi 
sumę wynagrodzeń wszystkich osób wchodzących w skład 
danego organu Stowarzyszenia oraz wszystkich 
pracowników i współpracowników (pkt 7).
2. Członkowie organów Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej) nie pobierają wynagrodzenie za pełnione 
funkcje. Wynagrodzenia wskazane w pkt 3,4,8 i 9 stanowią 
wynagrodzenia pobrane za pracę merytoryczną.

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)

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

41,024.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin. 
Wielkopolska stawia na 
rodzinę

- wzmocnienie współpracy 
pomiędzy instytucjami 
pomocowymi; wymiana 
doświadczeń i analiza 
przypadków
- zwiększenie poziomu wiedzy 
merytorycznej i praktycznych 
umiejętności rozwiązywania 
sporów rodzinnych przy użyciu 
technik mediacyjnych;
- zwiększenie poziomu wiedzy 
teoretycznej na temat rodzin w 
sytuacji rozstania;
- zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego;
- podniesienie kompetencji 
wychowawczych przez 
rodziców

Województwo Wielkopolskie 20,000.00 zł

2 Profilaktyka wykluczenia 
społecznego związanego z 
umieszczeniem dziecka w 
pieczy zastępczej.
Projekt realizowany: 
grudzień 2016-listopad 2019

- prewencja umieszczania dzieci 
w pieczy zastępczej
- profilaktyka wykluczenia 
społecznego wielkopolskich 
rodzin przeżywających 
trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, 
zwłaszcza w związku z 
rozstaniem, rozpadem związku, 
samotnym rodzicielstwem, 
przemocą.

Województwo Wielkopolskie 1,201,862.10 zł

3 Wsparcie osób doznających 
przemocy domowej poprzez 
informację, konsultację oraz 
prace terapeutyczną z 
osobami doznającymi 
przemocy w rodzinie, w tym 
w szczególności z dziećmi i 
kobietami z rodzin z 
problemem alkoholowym.
Przerwać zaklęty krąg

- niwelowanie skutków 
przemocy w rodzinie
- zwiększenie dostępności do 
bezpłatnej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej
- objęcie ofiar przemocy 
działaniami terapeutycznymi;
- wzmocnienie poczucia 
sprawczości u kobiet po 
trudnych doświadczeniach 
życiowych;
- wzmocnienie pozytywnej 
samooceny u kobiet – ofiar 
przemocy;
- motywowanie ofiar przemocy 
do podjęcia terapii;
- wykształcanie umiejętności 
ochrony przed osobą stosującą 
przemoc w rodzinie.

Miasto Poznań 192,840.00 zł
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4 Zapewnienie 
specjalistycznego 
poradnictwa i terapii 
rodzinnej dla rodzin 
mających trudności w 
wypełnianiu swoich zadań.
Poznańska Poradnia 
Rodzinna

- zwiększenie dostępu do 
bezpłatnej specjalistycznej 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla rodzin 
(rodziców i dzieci) z terenu 
miasta Poznania, mających 
trudności w wypełnianiu zadań 
wychowawczych wobec dzieci 
ze względu na silny konflikt 
między rodzicami, rozstanie 
rodziców lub trudności we 
współpracy rodzicielskiej po 
rozstaniu
- prowadzenie spotkań 
programu „Ochrona więzi”;
- zwiększenie wiedzy i 
kompetencji wychowawczych 
rodziców 
- wzrost umiejętności 
rozpoznania własnych emocji

Miasto Poznań 90,000.00 zł

5 Ochrona przed przemocą – 
zajęcia profilaktyczne dla 
młodzieży

- przeciwdziałanie przemocy 
rówieśniczej w poznańskich 
szkołach poprzez prowadzenie 
warsztatów profilaktycznych dla 
młodzieży
- zwiększenie wiedzy i 
umiejętności uczniów w 
obszarze rozwiązywania 
problemów związanych z 
występowaniem przemocy 
rówieśniczej,
- kształcenie postawy 
empatycznej i asertywnej 
- edukowanie uczniów jakie 
zachowania są przemocą,
- edukowanie uczniów w 
obszarze poszukiwania pomocy 
w sytuacji występowania 
przemocy rówieśniczej

Miasto Poznań 5,150.00 zł

6 Nauczyciel wychowawcą - rozwój umiejętności i 
kompetencji wychowawczych 
- zwiększenie świadomości 
nauczycieli na temat znaczenia 
kompetencji wychowawczych w 
realizacji zadań edukacyjnych
- pogłębienie umiejętności 
otwartego porozumiewania się 
pomiędzy nauczycielami a 
uczniami 
- zapewnienie wsparcia 
nauczycielom w rozwiązywaniu 
bieżących problemów 
wychowawczych

Miasto Poznań 14,900.00 zł
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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

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)

7 Zapewnienie 
specjalistycznego 
poradnictwa i terapii 
rodzinnej dla rodzin 
mających trudności w 
wypełnianiu swoich zadań.
Ochrona więzi

- zwiększenie dostępu do 
monitorowanych spotkań 
rodziców z dziećmi oraz do 
warsztatów kompetencji 
wychowawczych dla rodzin z 
terenu miasta Poznania, 
mających trudności w 
wypełnianiu zadań 
wychowawczych wobec dzieci z 
uwagi na silny konflikt między 
rodzicami, rozstanie rodziców, 
trudności we współpracy 
rodzicielskiej po rozstaniu lub z 
innych przyczyn

Miasto Poznań 10,000.00 zł

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

1 Bliżej prawa. Projekt 
realizowany: maj 2015-
listopad 2016

- podniesienie wiedzy i 
świadomości prawnej 
społeczeństwa
- zwiększenie dostępności do 
bezpłatnych porad prawnych 
-  zapewnienie kompleksowej 
pomocy rodzinom i osobom w 
sytuacji kryzysowej zarówno 
poprzez świadczenie w TKOPD 
porad prawnych i 
obywatelskich 
- zwiększenie poziomu wiedzy 
prawnej i świadomości prawa 
specjalistów pracujących z 
rodzinami

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

94,380.00 zł

2 Prowadzenie 
kompleksowego, 
specjalistycznego wsparcia 
dla rodzin dotkniętych 
dysfunkcją i kryzysem.
Dialog w rodzinie

- kreowanie pozytywnego 
modelu i wizerunku rodziny 
jako podstawowej komórki 
społecznej, 
- wspieranie rodziny znajdującej 
się w kryzysie
wczesne identyfikowanie 
problemów rodziny i 
odbudowywanie relacji 
rodzinnych,
- otoczenie rodzin 
profesjonalną pomocą w 
wychodzeniu z kryzysu, 
udzielanie wszechstronnej, 
długofalowej pomocy

Wojewoda Wielkopolski 40,000.00 zł
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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

Jolanta Graczyk-Ogdem

Małgorzata Miecznikowska

28 czerwca 2017 roku

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 Fundacja Zielona Agrafka

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Wielkopolski 1

2017-06-28
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