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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-02

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

2003-01-17

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

Izabela Bureń Członek Zarządu TAK

Paulina Hryniewiecka 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

Aleksandra Mazik Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Kapica-Szczepanek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Iwanicki 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)

1. Ochrona praw i interesów dziecka,
2. Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności 
poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny,
3. Zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci,
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, w 
tym w szczególności praw dziecka, profilaktyki krzywdzenia dzieci, 
promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej 
edukacyjno-szkoleniowej w zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia 
rodziny,
2. Prowadzenie wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w 
tym w szczególności udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 
pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego,
3. Upowszechnianie i ochronę praw i wolności człowieka, w tym w 
szczególności praw dziecka, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i 
społecznym,
4. Ochronę praw dziecka, dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka 
przepisów prawa,
5. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, odpowiedzialnego 
rodzicielstwa oraz rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie, 
prowadzenie ośrodków interwencyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, 
ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowych, placówek 
wsparcia dziennego, mediacji, poradni dla dzieci i rodzin lub innych tego 
rodzaju instytucji,
6. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży,
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci z 
niepełnosprawnościami,
8. Udzielanie  pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w 
wypadkach,
9. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów dziecka, w 
tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku stowarzyszenie podejmowało działania z obszaru działalności statutowej w zakresie (zadania z art. 4 ustawy o 
wolontariacie i działalności pożytku publicznego):
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działania realizowano w formie projektowej:
1. "Przerwać zaklęty krąg"
Projekt miał na celu niwelowanie skutków przemocy w rodzinie, w tym w rodzinach borykających się z problemem uzależnienia 
od alkoholu. W ramach projektu pomagano zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom i młodzieży: zapewniono pomoc 
psychopedagogiczną i terapeutyczną. Działania realizowano w formie wsparcia długo- lub krótkofalowego.
Wsparcie krótkofalowe to:
- porady i konsultacje o charakterze interwencyjnym i informacyjnym udzielane przez specjalistę (porady osobiste, telefoniczne, 
mailowe), kierowanie osób i/lub zgłoszenie sprawy do takich instytucji jak policja, sąd, prokuratura, MOPR, itp.
Wsparcie długofalowe to:
- praca terapeutyczna z dorosłymi, z dziećmi, z rodziną; w tym spotkania rodzic-dziecko - profilaktyka przemocy w rodzinie
- psychoedukacja: zmiana postaw rodzicielskich w kierunku poszanowania granic psychicznych i fizycznych dziecka; 
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psychoedukacyjna grupa dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie
- praca indywidualna: spotkania i rozmowy, wsparcie psychologiczne długofalowe dla dorosłych, dla dzieci.

2. "Bliżej prawa":
Wszystkie działania projektowe miały charakter wsparcia krótkofalowego, interwencyjnego. Forma pomocy dostosowana jest 
do potrzeb osób zgłaszających się do TKOPD, na podstawie rozmowy ze specjalistą, który planuje dalsze rodzaje i proponuje 
najodpowiedniejsze w danej sytuacji formy wsparcia.
Pomoc świadczono w formie:
- porad prawnych (w szczególności porady z zakresu prawa rodzinnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawa 
karnego)
- porad i konsultacji o charakterze interwencyjnym i informacyjnym udzielanych przez specjalistę (porady osobiste, 
telefoniczne, mailowe), - kierowania osób i/lub zgłoszenie sprawy do takich instytucji jak policja, sąd, prokuratura, MOPR, itp.
- konsultacji z policjantem.

3. "Poznańska Poradnia Rodzinna" oraz "Dialog w rodzinie":
Celem prowadzonych działań było zapewnienie bezpłatnego, interdyscyplinarnego wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów 
rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji, w kryzysie okołorozstaniowym, w silnym konflikcie rodzicielskim, w 
trakcie rozstania, po rozstaniu.
Podobnie jak w przypadku projektu adresowanego do osób i rodzin doświadczających przemocy, wsparcie w poradni rodzinnej 
udzielane było w formie krótko- lub długofalowej. Prowadzono:
- indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców;
- krótsze porady i konsultacje dotyczące bieżących problemów wychowawczych;
- konsultacje przedmediacyjne;
- porady prawnika - specjalisty prawa rodzinnego;
- długofalową pracę terapeutyczną z dorosłymi, dziećmi, rodzinami;
- pracę z rodzinami w kryzysie rozstania i konflikcie okołorozstaniowym;
- spotkania psychoedukacyjne, których celem było podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

4. "Mediacja w centrum"
Celem projektu było promowanie i informowanie na temat alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (w szczególności w 
odniesieniu do konfliktów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych) oraz zwiększenie dostępu do bezpłatnych konsultacji 
przedmediacyjnych i mediacji.
W ramach projektu:
- prowadzono bezpłatne konsultacje przedmediacyjne oraz mediacje rodzinne
- zorganizowano kursy na mediatora oraz superwizje dla specjalistów pracujących z rodzinami
- zorganizowano warsztaty dla pracowników samorządowych dotyczące wykorzystania w pracy z klientem narzędzi i technik 
mediacyjnych
- zorganizowano konferencję dot. pracy z rodzinami w konflikcie
- prowadzono działania w łącznie 5 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: nauczyciele z tych placówek brali udział w 
kursie mediatorów, w szkołach odbyło się szkolenie dla Rady pedagogicznej dot. promowania i wdrażania mediacji szkolnych i 
rówieśniczych w placówkach oświatowych, przeprowadzono warsztaty dla uczniów nt. mediacji i innych alternatywnych form 
rozwiązywania konfliktów.

5. "Samodzielny rodzic"
Działania edukacyjne realizowane w projekcie dotyczyły poszerzania kompetencji rodzicielskich i skierowane były do osób, 
które samodzielnie wychowują dzieci. Przeprowadzone zostały warsztaty i cykliczne zajęcia grupowe:
- szkoła kompetencji wychowawczych dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Program zajęć objął dodatkowo 
spotkanie z mediatorem rodzinnym oraz spotkania z prawnikiem - specjalistą w zakresie prawa rodzinnego;
- warsztat dla rodziców w sytuacji okołorozstaniowej pn. "Lepiej rozmawiać"
- warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców pn. "Jak radzić sobie z nastolatkiem" (cz. I oraz cz. II - kontynuacja). 
Program zajęć obejmował spotkanie z prawnikiem i antropologiem kultury nt. zagrożeń i odpowiedzialności karnej młodzieży, 
społecznych modeli rodziny i ról społecznych, zagadnień z obszaru antydyskryminacji.

6. "Profilaktyka wykluczenia społecznego związanego z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej"
Projekt (3-letni, kontynuacja z lat 2016,2017,2018) to szereg działań z obszaru wsparcia rodziny, mających na celu prewencję 
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz profilaktykę wykluczenia społecznego rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, zwłaszcza w związku z rozstaniem, przemocą domową, samotnym rodzicielstwem.
Rodziny korzystały ze:
- specjalistycznego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego: porady i konsultacje indywidualne, diagnoza i badanie 
sytuacji rodzinnej; terapia indywidualna, rodzinna; mediacja; wsparcie w programie "Ochrona więzi"
- zajęć dla rodziców podnoszących kompetencje wychowawcze
- porad prawnych, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3215

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- letniego obozu rodzinnego dla rodziców z dziećmi.

W ramach promocji stowarzyszenia TKOPD przygotowało stoisko informacyjne podczas Poznańskiego Dnia Organizacji 
Pozarządowych – informowano o szkoleniach, rodzaju wsparcia, promowano prawa dziecka, informowano o prawach i 
obowiązkach rodziców i opiekunów. Dla dzieci prowadzono animacje. 

W związku z rokiem jubileuszowym (35-lecie istnienia stowarzyszenia) zorganizowano szereg wydarzeń dla dzieci, młodzieży, 
rodziców oraz specjalistów:
- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pn. "Kolorowy plac zabaw! Dzień Dziecka z TKOPD w Poznaniu";
- cykl letnich warsztatów i animacji dla dzieci pn. "kolorowy plac zabaw". W wakacyjne soboty prowadzono zajęcia plastyczne, 
ruchowe, gry terenowe, warsztaty naukowe, itp.;
- akcję czytania bajek w różnych miejscach Poznania;
- cykl wykładów dla rodziców dot. wychowania dzieci. Omawiano prawne aspekty władzy rodzicielskiej, rolę rodziców we 
wspieraniu rozwoju seksualnego dziecka, cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w sieci. Jedno ze spotkań miało charakter panelu 
dyskusyjnego z udziałem rodziców dotyczącego aspektów psychologicznych/ pedagogicznych wychowania dzieci w różnym 
wieku;
- konferencję dla specjalistów dot. pracy z rodziną w konflikcie (w ramach projektu "Mediacja w centrum");
- nakręcono interaktywny film dla młodzieży "Masz wybór" dotyczący profilaktyki przemoc rówieśniczej;
- zorganizowano spotkanie dla członków i współpracowników TKOPD z okazji 35-lecia stowarzyszenia.

TKOPD jako polski oddział International Social Service podejmowało także działania międzynarodowe w zakresie udzielania 
pomocy rodzinom lub dzieciom uwikłanym w konflikty transgraniczne. W Ośrodku mediacji rodzinnych przy TKOPD prowadzono 
konsultacje i mediacje rodzinne.

Członkowie stowarzyszenia angażowali się we współpracę z Urzędem Miasta Poznania – stowarzyszenie jest w dwóch 
Komisjach Dialogu Obywatelskiego (przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz przy Wydziale Oświaty), Zespole 
Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy, przedstawiciel TKOPD jest członkiem miejskich komisji oceniających 
projekty organizacji pozarządowych, braliśmy udział w konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządo

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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 EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ 
W ZAKRESIE OCHRONY PRAW DZIECKA ORAZ 
WSPARCIA RODZINY. PROWADZENIE WSPARCIA 
DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI 
UDZIELANIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEGO, POMOCY PRAWNEJ. 
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 
OCHRONY INTERESÓW DZIECKA, W TYM M.IN. 
DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI 
UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY. 
W 2018 roku kontynuowano działanie poradni 
rodzinnej, oferującej wsparcie osobom i 
rodzinom doświadczającym trudności: 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, 
diagnoza sytuacji rodzinnej, rozmowy i 
konsultacje indywidualne, terapia rodzinna, 
konsultacje przedmediacyjne, mediacje 
rodzinne, program ochrony lub odbudowy więzi 

88.99.Z 2 980,03 zł

2

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

UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW I 
WOLNOŚCI CZŁOWIEKA, W TYM W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRAW DZIECKA, UJAWNIANIE 
ICH NARUSZENIA W ŻYCIU RODZINNYM I 
SPOŁECZNYM. OCHRONA PRAW DZIECKA, 
DBANIE O PRAWIDŁOWE STOSOWANIE WOBEC 
DZIECKA PRZEPISÓW PRAWA. PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, 
ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA. 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 transgranicznych 
konfliktach rodzinnych.

69.10.Z 2 980,03 zł

3 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

ROZWÓJ SPECJALISTYCZNYCH FORM POMOCY 
RODZINIE, PROWADZENIE OŚRODKÓW 
MEDIACJI, PORADNI DLA DZIECI I RODZIN. 
Działania z tego zakresu realizowano w formie 
jednorazowych konsultacji, rozmów 
indywidualnych, jak i długofalowej pracy z 
rodziną; rodziny obejmowano także programem 
ochrony więzi emocjonalnych 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 2 980,03 zł
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8 940,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 722 832,46 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 876 890,07 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 722 832,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 154 057,61 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57 735,34 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

46 416,76 zł

676 415,70 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
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2.4. Z innych źródeł 87 382,17 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 940,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ, KONTROLNEJ I PROFILAKTYCZNEJ EDUKACYJNO-
SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY PRAW DZIECKA ORAZ WSPARCIA RODZINY. PROWADZENIE 
WSPARCIA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI 
UDZIELANIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO, POMOCY PRAWNEJ. 
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OCHRONY INTERESÓW DZIECKA, W TYM M.IN. 
DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY. W 2018 roku 
kontynuowano działanie poradni rodzinnej, oferującej wsparcie osobom i rodzinom 
doświadczającym trudności: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, diagnoza sytuacji 
rodzinnej, rozmowy i konsultacje indywidualne, terapia rodzinna, konsultacje przedmediacyjne, 
mediacje rodzinne, program ochrony lub odbudowy więzi emocjonalnych w rodzinie.

2 980,03 zł

2 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA, W TYM W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRAW DZIECKA, UJAWNIANIE ICH NARUSZENIA W ŻYCIU RODZINNYM I 
SPOŁECZNYM. OCHRONA PRAW DZIECKA, DBANIE O PRAWIDŁOWE STOSOWANIE WOBEC 
DZIECKA PRZEPISÓW PRAWA. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, 
ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA. 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 transgranicznych konfliktach rodzinnych.

2 980,03 zł

3 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej ROZWÓJ SPECJALISTYCZNYCH FORM POMOCY 
RODZINIE, PROWADZENIE OŚRODKÓW MEDIACJI, PORADNI DLA DZIECI I RODZIN. Działania z tego 
zakresu realizowano w formie jednorazowych konsultacji, rozmów indywidualnych, jak i 
długofalowej pracy z rodziną; rodziny obejmowano także programem ochrony więzi 
emocjonalnych 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.

2 980,03 zł

w 
tym:

970,00 zł

36 965,34 zł

10 200,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9 600,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 7



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -9 388,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 791 177,96 zł 8 940,10 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

732 220,46 zł 8 940,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11 260,41 zł

47 697,09 zł 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

11 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

10,92 etatów

15 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 552 299,69 zł

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

552 299,69 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 066,00 zł

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

1 115,00 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 063,00 zł

20 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

432 070,49 zł

432 070,49 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 120 229,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 552 299,69 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

11 100,00 zł

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

3 350,64 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Usługi społeczne i 
zdrowotne. Profilaktyka 
wykluczenia społecznego 
związanego z umieszczeniem 
dziecka w pieczy zastępczej

- 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.

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Program WRPO 
2014-2020)

323 381,30 zł

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

3 780,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 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

Prezydent Miasta Poznania 90 000,00 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.

Prezydent Miasta Poznania 106 864,00 zł

4 Prowadzenie Centrum 
Mediacji w Poznaniu. 
Mediacja w centrum

- promowanie mediacji jako 
alternatywnej formy 
rozwiązywania konfliktów - 
wsparcie poprzez zapewnienie 
bezpłatnych sesji mediacyjnych, 
konsultacji przedmediacyjnych - 
edukacja na temat mediacji, 
alternatywnych metod 
rozwiązywania konfliktów 
wśród specjalistów pracujących 
z rodziną oraz pracowników 
samorządowych - zachęcanie 
szkół do wdrażania projektów 
mediacji rówieśniczej (edukacja 
nauczycieli, przygotowanie 
uczniów do pełnienia roli 
mediatorów rówieśniczych) - 
poszerzanie kompetencji 
zawodowy

Prezydent Miasta Poznania 67 300,00 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

5 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. 
Bliżej prawa.

- niwelowanie skutków 
przemocy w rodzinie - 
zwiększenie dostępności do 
bezpłatnej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; - 
zwiększenie dostępności do 
bezpłatnej pomocy prawnej 
oraz konsultacji z policjantem

Prezydent Miasta Poznania 50 000,00 zł

6 Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony 
praw dziecka. Samodzielny 
Rodzic

- udzielenie wsparcia rodzicom 
samodzielnie wychowującym 
dzieci - zwiększenie 
świadomości rodziców w 
kontekście obciążeń, jakie dla 
dziecka stanowi rozstanie 
rodziców oraz samodzielne 
wychowywanie przez jedno 
tylko z rodziców - zwiększenie 
wiedzy rodziców na temat 
prawnych aspektów władzy 
rodzicielskiej - wsparcie 
rodziców w budowie relacji z 
dziećmi

Prezydent Miasta Poznania 35 440,00 zł

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

1 Dialog w rodzinie - zwiększenie dostępu do 
wsparcia w obliczu kryzysu 
rodziny związanego z rozpadem 
związku, rozwodem, 
rozstaniem, przemocą w 
rodzinie
- zwiększenie umiejętności w 
zakresie rozmowy z dzieckiem o 
rozstaniu rodziców i 
przygotowania do zmiany 
sytuacji życiowej
- zapewnienie osobom, które 
doświadczyły przemocy 
wsparcia dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb;
- lepsze motywowanie osób 
doświadczających przemocy do 
podjęcia terapii;
- wykształcanie umiejętności 
ochrony przed osobą stosującą 
przemoc

Wojewoda Wielkopolski 46 416,76 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Graczyk-Ogdem
Izabela Bureń

Paulina Hryniewiecka
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Zielona Agrafka

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Prezydent Miasta Poznania 2

2020-10-02
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