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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2022-10-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina RADOM

Powiat RADOM

Ulica UL. ADAMA 
RAPACKIEGO

Nr domu 8B Nr lokalu 13

Miejscowość RADOM Kod pocztowy 26-600 Poczta RADOM Nr telefonu 510066185

Nr faksu E-mail bmatosek@fundacjari.pl Strona www www.fundacjari.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-04-21

2020-03-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36426686500000 6. Numer KRS 0000614258

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

Bożena Szot-Matosek Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Matosek Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Rychter Członek zarządu TAK

Anna Skibińska - Trzoska 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

Krzysztof Tarkowski Rada Fundacji TAK

Małgorzata Szwemin Rada Fundacji TAK

FUNDACJA ROZWOJU INTEGRALNEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. Promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
2. Organizowanie szkoleń, warsztatów twórczych, festiwali i konkursów, 
dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych o charakterze edukacyjnym i 
integracyjnym;
3. Edukacja i wsparcie rodziny w rozwoju;
4. Propagowanie integralnego rozwoju i edukacji w przedszkolach, 
szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także i w szkołach
wyższych;
5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia, a szczególnie w ochronie prawa do kształcenia się 
każdego;
6. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju 
osób i 
ich edukacji, a w szczególności w obszarze wewnętrznej i zewnętrznej 
integracji
osoby;
7. Popularyzacja idei wspierania rozwoju integralnego na każdym szczeblu 

edukacji;
8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie 
w samorozwoju i rozwoju rodziny;
9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna czy artystyczna, a także 
specjalistyczna w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, 
psychologicznej,
psychoterapeutycznej, coachingowej i mediacyjnej w celu rozwoju 
człowieka, 
jak również reintegracji zawodowej i społecznej;
10. (skreślenie) 
11. (skreślenie) 
12. Działalność na rzecz osób i grup dyskryminowanych z jakichkolwiek 
powodów a w szczególności: płeć, wyznanie, światopogląd, pochodzenie.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym osób z dysfunkcją 

wzroku.
14. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 
15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
16. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym;
17. Ochrona i promocja zdrowia;
18. Promocja i organizacja wolontariatu;
19. Rewitalizacja społeczna;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju integralnego osób i rodzin 
tzn.: 
organizację szkoleń dla osób dorosłych, warsztatów i treningów dla dzieci i 

młodzieży, organizację kampanii informacyjnych i promujących rozwój 
społeczny, rodzinny, zawodowy, organizację konferencji i wykładów 
otwartych 
na temat rozwoju integralnego, tworzenie i realizację autorskich 
programów 
mających na celu rozwój emocjonalny, społeczny i zawodowy dzieci, 
młodzieży i 
osób, organizację spotkań kulturalnych i artystycznych;
2. Rzecznictwo na rzecz interesów dzieci, młodzieży i rodzin w tym:
promowanie idei rozwoju integralnego, indywidualne wsparcie osób i 
rodzin 
będących w sytuacji kryzysowej materialnej, wychowawczej, doradztwo 
zawodowe – pomoc w planowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego, 
fundowanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
poradnictwo prawne;
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
4. (skreślenie)
5. Wspieranie merytoryczne, organizacyjne, rzeczowe i finansowe dzieci,
młodzieży i osób dorosłych w ich rozwoju;
6. Działalność wspomagającą edukację w tym: doradztwo 
edukacyjno zawodowe, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i coachingowej, 
organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych, 
szkolenia dla nauczycieli;
7. Działalność szkoleniową i wydawniczą.
8. Działalność edukacyjną w tym prowadzenie szkół i przedszkoli.
9. Inkluzję, włączanie osób defaworyzowanych społecznie w działalność 
wspomagającą rozwój i edukację, a także warsztaty i imprezy promujące 
postawy prospołeczne i patriotyczne.
10. Realizację Innowacji społecznych dla osób niepełnosprawnych i osób 
dyskryminowanych z jakichkolwiek powodów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główny obszar działań fundacji to edukacja w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.
Realizacja autorskich i innowacyjnych programów w obszarze edukacji, kultury i rozwoju społecznego w formie szkoleń, 
wykładów, warsztatów twórczych, kampanii, edukacji dorosłych, wsparcia indywidualnego  i grupowego coachingu i wydarzeń  
kulturalnych, Fundacja realizuje działania w ramach własnych środków, zbiórek, z darowizn, 1 %, a także projektów, przy dużym 
wsparciu pracy społecznej członków organizacji jak i pracy wolontariuszy. 
Działania są adresowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, do 
rodzin w celu wzmacniania więzi rodzinnych - międzypokoleniowych, osób chorych.
Większość działań realizowanych jest planowana systemowo np: nauczyciel -uczeń - rodzic, dziecko - rodzic-dziadkowie. 
zgodnie z misją organizacji - integracji wew. osoby i zew. integracji ze środowiskiem społecznym, i instytucjami w nim 
funkcjonującymi.
2021- Aktywizacja zawodowa i społeczna w woj. mazowieckim - dla 50 osób bezrobotnych poradnictwo psychologiczne, 
doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty psychospołeczne, pośrednictwo pracy i coaching kariery. 
2021 - Aktywizacja zawodowa w ZAZ w Nysie, woj. Opolskie 
2021 - Szkolenia w zakresie wsparcia kompetencji menadżerskich w woj. wielkopolskim
2021. Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, indywidualna ścieżka wsparcia osób bezrobotnych i 
wykluczonych, niepełnosprawnych, 60 godz.  łódzkie
2021-2022-2023 - PROJEKT pt. Integracja społeczna i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów 
przygotowany jest w ramach budżetu województwa mazowieckiego ZADANIE 1 – 2021 Wsparcie samodzielności społecznej 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-18 3



społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. zrealizowane w ramach projektu w 2021: 
I Integracja społeczna i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów z MCPS.
1. Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych.
Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-12-31
Opis: Działanie poległo na udzielaniu indywidualnej pomocy przez psychologa
zgodnie ze zindywidualizowanym programem wsparcia. Diagnoza, ustalenie potrzeb uczestnika - IŚR. Psycholog współpracował 
z poradniami zdrowia psychicznego i innymi placówkami pomocy w Góździe i Radomiu, Jedlni Letnisko, Borkowicach. W 
minionym okresie sprawozdawczym 50 osób skorzystało z 3 indywidualnych porad w sumie 150 konsultacji.
Psycholog miał dyżury w każdy piątek od godz. 14.00 do 20.00.
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -
Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-12-31
Opis: Działanie polegało na udzieleniu grupowego wsparcia uczestnikom programu
jako próba angażowania uczestników we wspólne działania, mówienie o swoich problemach i aktywności, udzielanie sobie 
nawzajem wsparcia. Grupa prowadzona była przez psychologa
W grupach uczestniczyło od 6 uczestników (max 12 osób) przy czym ze wsparcia grupowego od maja do grudnia 2021 
skorzystało 50 osób, odbyło się 20 spotkań x 3 godziny - 60 godzin.
Grupy wsparcia odbywały się piątki w godzinach dyżuru psychologa godz. 14.00 do 20.00.

3. Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-12-31
Opis: Działanie polegało na udzieleniu grupowego wsparcia uczestnikom programu jako próba angażowania uczestników we
wspólne działania, mówienie o swoich problemach i aktywności, udzielanie sobie nawzajem wsparcia. Grupa prowadzona
przez Coach'a średnio co 2 tygodnie dla minimum 6 uczestników programu (max 12 osób) 60 godzin.
Z grupy skorzystało 30 osób.
Odbyło się 20 spotkań x 3 godziny - 60 godzin.
Zakres tematyczny spotkań:
Samoocena
Realne ocenianie sytuacji-percepcja Budowanie świadomości
Umiejętne zadawanie pytań Budowanie relacji międzyludzkich Odkrywanie swoich zasobów
Określanie priorytetów we własnym życiu Własna tożsamość
Zrozumienie siebie i podopiecznego
Moje potrzeby, a potrzeby innych- stawianie granic Emocje i ich wpływ na wartości.

Informacje o wykonaniu działania przez podmiot niebędący stroną umowy: Nie podano
4. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych - terapia zajęciowa.
Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-12-31
Opis: Warsztaty terapii zajęciowej polegały na wsparciu uczestników programu w formie treningów terapeutycznych i 
edukacyjnych.
Zajęcia prowadzone przez terapeutę zajęciowego plastyków prowadzone w formie warsztatów:
plastyczne, manualne w formie terapii (przygotowywanie ozdób i dekoracji, okolicznościowych, szycie lalek, ozdób, malowanie, 
);

Tematyka zajęć w minionym okresie" Bombka ze sznurka
Mikołajek z papieru Aniołki na szydełku serwetki - malowanie pudełka ozdobne malowanie na materiale zabawki z filcu
Inne dekoracje świąteczne.

Spotkania średnio raz w miesiącu. W minionym okresie odbyło się 10 spotkań x 3 godziny = 30 godzin Grupy od 6 do 12 osób
Z terapii skorzystało 50 osób.
Spotkania odbywały się w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 17.00
 
5. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-12-31
Opis: Działanie polegało na prowadzeniu treningów mających na celu wzmocnić i rozwinąć umiejętności społeczne uczestników 
programu. Trening oparty na zasadach TZA -ART i metodę profilowania umiejętności społecznych u osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez prof.
Goldsteina.
Zastosowano procedury kształtowania umiejętności takie jak:
MODELOWANIE
(demonstrowanie umiejętności przez trenerów)
+
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ODGRYWANIE SCENEK RODZAJOWYCH
(ćwiczenie umiejętności przez uczestników treningu)
+
INFORMACJA ZWROTNA
(ze strony trenerów i wszystkich uczestników grupy)
+
TRENING UOGÓLNIAJĄCY – TRANSFER
(zwiększający zarówno przekazywanie, jak i utrzymanie wyuczonych umiejętności; wzmocnienie transferu i utrwalenie nabytych 
umiejętności)

Obszar wsparcia w 2021 roku obejmie:
 podstawowe umiejętności społeczne i zaawansowane umiejętności społeczne;
umiejętność dziękowania umiejętność proszenia o pomoc umiejętność przepraszania
umiejętność mówienia komplementów umiejętność słuchania
umiejętność przyłączania się do działań innych.

 Trening prowadzony był przez trenera ART
Spotkania średnio 1 raz w miesiącu. Odbyło się 10 spotkań x 3 godziny = 30 godzin
W grupach uczestniczyło od 6 do 12 osób . Grupa realizowana w formie stacjonarnej i online. Ze wsparcia skorzystało 50 osób.

6. Trening samoobsługi

Zrealizowano w terminie: 2021-05-25 - 2021-12-31
Opis: Działanie polegało na prowadzeniu treningów mających na celu wzmocnić i rozwinąć umiejętności życia dnia codziennego 
odbiorców projektu. W minionym okresie odbył się
kulinarne - wspólne gotowanie i uczenie się - a następnie wspólne biesiadowanie i spędzanie wolnego czasu, przygotowanie 
posiłków na spotkania okolicznościowe.
umiejętności praktycznych i dnia codziennego wynikających z potrzeb uczestników.
budżetowy - zarzadzanie własnym budżetem - omawianie zagrożeń i korzyści z zarządzania wydatkami, omawianie 
indywidualnych sytuacji i potrzeb
Spotkania odbywały średnio raz w miesiącu. W minionym okresie odbyło się 10 spotkań x 3 godziny = 30 godzin
Grupy od 6 do 12 osób
 
7. 3 kampanie kampanie informacyjne/programu mające na celu destygmatyzację społeczną grupy docelowej- "Bez Różnic" 
"Mamy Prawo" "Jesteśmy Tacy Sami"
Zrealizowano w terminie: 2021-10-01 - 2021-12-31
Opis: W minionym okresie zorganizowano pierwszą Kampanię polegającą na upowszednieniu informacji na temat grupy 
docelowej, jej sytuacji, problemów i potrzeb, potrzeby akceptacji, dowartościowania i aktywnego współuczestnictwa w życiu 
społecznym i kulturalnym, a także rozwoju osobistego. Jest to pierwsza z cyklu trzech 3 kampanii, Kampania BEZ RÓŻNIC została 
zorganizowana zgodnie z zasadami:
1. Uroczyste otwarcie Kampanii w dniu 7.10.2021 z obecnością przedstawicieli władz w tym p. Marszałka Województwa . Rafała 
Rajkowskiego, działaczy lokalnych, odbiorców programu, wspóracowników zadania. Podczas spotkania udostępniono ulotki o 
programie, upowszechniono założenia programu i jego cele. Przedstawiono główne problemy i potrzeby grupy docelowej. TV 
ZEBRRA przygotowała relację ze spotkania.
2. Podczas inauguracji w formie EVENT RADOM odbył się koncert podopiecznej programu.
3. Debata społeczna przygotowana ze specjalistami i
transmitowana w TV Zebrra- została nagrana 11.12.2021 i upowszechniona
2. Spoty reklamowy upowszechniony na stronach internetowych fundacji i TV.
3. Przygotowano audycje radiową.
4. Opracowano i przygotowano materiały informacyjne - opracowano znak kampanii w formie Kostki Rubika, przygotowano 
plakat informacyjny w formie multimedialnej dostępne na stronie internetowej i Facebook.

II. W okresie od 01.07.2021 do 31.12.2021r. Fundacja Rozwoju Integralnego realizowała projekt w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
pod tytułem: 
Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów z Gminą Miasta Radomia.

                   Celem zadania było   udzielenie wsparcia indywidualnego i grupowego seniorom z miasta Radomia w zakresie 
podniesienia świadomości na temat uzależnień i rozwoju umiejętności radzenia sobie z nimi w życiu codziennym, rodzinnym i 
we własnym środowisku. W ramach oferty zostało udzielane wsparcie dla 50 seniorów w następującej formie i zgodnie z oferta 
każdy z uczestników mógł wybrać rodzaj wsparcia, i formie uczestnictwa stacjonarnie i lub online ze względu na sytuację 
epidemiologiczną:
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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

300

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

coachingu zdrowia  dla 10 seniorów x 3 spotkania - wsparcie indywidualnego seniorów i ich rozwoju osobistego w celu 
udzielenia wsparcia w kreatywnym i konstruktywnym rozwiązywaniu problemów związanych z problemami życia dnia 
codziennego, a także sytuacji związanych z osamotnieniem w czasie pandemii i powtarzającej się izolacji społecznej (a ta sprzyja 
uzależnieniom od alkoholu, leków – wzrost leku o własne życie i zdrowie, multimediów – jako formy zabicia czasu i poczucia 
osamotnienia itp. Prowadzone przez coach’a. 

terapia zajęciowa dla 10 seniorów x 7 spotkań - plastycznych, manualnych,  (przygotowywanie ozdób i dekoracji, 
okolicznościowych, lepienie ze sznurka, ozdób, malowanie na desce, woreczkach, serwetkach i serduszkach, wykonanie ozdób 
na szydełku prowadzone przez terapeutę zajęciowego. W ramach terapii zajęciowej powstała inicjatywa – koło dziewiarek 
ręcznych w ramach którego min. Powstała choinka robiona na szydełku, co zostało upowszechnione w Teleexpress, TVP 3 
Warszawa, Radiu WAWA, i gazecie lokalnej w Radomiu. 

wykłady otwarte dla seniorów x 7 spotkań dla 50 osób. w zakresie uzależnień w szczególności od alkoholu, leków, multimediów, 
innych środków psychoaktywnych, a także zachowań agresywnych( nie radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami) będących 
bardzo często przyczyną szukania niespołecznego odreagowywania w używkach i nie zdrowym stylem życia. Celem wykładów 
było poszerzenie wiedzy wśród seniorów na temat uzależnień, w celu kształtowania liderów we własnym środowisku. Na 
wykłady zaproszono specjalistów uzależnień. Wykłady realizowane w formie online i stacjonarnie. 

Zadanie realizowane było w placówce fundacji, która od 2018 roku w Radomiu prowadzi Kawiarenkę Społeczną otwartą dla 
seniorów jako forma wsparcia w rozwoju osobistym - społecznym i kulturalnym. Seniorzy włączali się również w inne działania i 
aktywności społeczne, imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne, Kawiarenka jest otwarta codziennie w godzinach od 9.00 
do 18.00.  
III AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ANIMACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW RADOMIA działanie ciągłe od 2018 roku.
W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 - poprzez udostepnienie przestrzeni i aranżacji Kawiarenki Społecznej na ul. Traugutta 
18/6 w Radomiu. Udzielanie wsparcia seniorom, osobom niepełnosprawnym, grupom nieformalnym na terenie miasta 
Radomia i przyległych gmin.
IV AKTYWIZACJA ZAWODOWA w formie doradztwa, organizacji staży, coachingu i pośrednictwa pracy w województwie 
mazowieckim.

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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4.2. 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

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ - 
prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i 
dyrektorów szkół. Prowadzenie warsztatów i 
treningów dla dzieci i młodzieży tychże szkół. 
Przygotowanie i wdrażania innowacji w zakresie 
kształcenia zawodowego poprzez organizację 
centrum zawodowego dla młodzieży, jako 
innowacyjnego rozwiązania w systemie 
kształcenia zawodowego. Opracowanie 
programu wsparcia i rozwoju kompetencji 
kluczowych na rynku pracy przy udziale 
ekspertów, rodziców, młodzieży i nauczycieli z 
poszczególnych przedmiotów i dyscyplin.

85.60.Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 
- organizacja terapii zajęciowej z 
wykorzystaniem form artystycznych dla 
młodzieży, dzieci i osób dorosłych w tym osób z 
niepełnosprawnością. Promocja historii regionu 
poprzez przygotowanie elementów stroju, 
dekoracji. Lekcji historii. Organizacja kiermaszów 
okolicznościowych i regionalnych. 
Przygotowywanie filmów dokumentalnych na 
temat historii. Przygotowanie programów 
społeczno - kulturalnych o charakterze 
edukacyjnym i terapeutycznym. Przygotowanie 
Kampanii Społecznych.

85.52.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane,
Zadanie realizowane było w placówce fundacji, 
która od 2018 roku w Radomiu prowadzi 
Kawiarenkę Społeczną otwartą dla seniorów 
jako forma wsparcia w rozwoju osobistym - 
społecznym i kulturalnym. Seniorzy włączali się 
również w inne działania i aktywności społeczne, 
imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne, 
Kawiarenka jest otwarta codziennie w godzinach 
od 9.00 do 18.00.  
III AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ANIMACJA 
KULTURALNA MIESZKAŃCÓW RADOMIA 
działanie ciągłe od 2018 roku.
W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 - poprzez 
udostepnienie przestrzeni i aranżacji Kawiarenki 
Społecznej na ul. Traugutta 18/6 w Radomiu. 
Udzielanie wsparcia seniorom, osobom 
niepełnosprawnym, grupom nieformalnym na 
terenie miasta Radomia i przyległych gmin.
IV AKTYWIZACJA ZAWODOWA w formie 
doradztwa, organizacji staży, coachingu i 
pośrednictwa pracy w województwie 
mazowieckim.

85.59.B 836,50 zł
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836,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 137 079,59 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) 303 642,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 139 540,59 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 164 102,28 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

1 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej 
niesklasyfikowane,
Doradztwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
Warsztaty twórcze, terapia zajęciowa , coaching indywidualny i  grupowy

Zadanie realizowane było w placówce fundacji, która od 2018 roku w Radomiu prowadzi 
Kawiarenkę Społeczną otwartą dla mieszkańców jako forma wsparcia w rozwoju osobistym, 
zawodowym, społecznym i kulturalnym.   Działanie było realizowane również online  na 
terenie innych województw w Polsce. 
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA osób zagrożonych wykluczeniem prowadzona była w formie 
doradztwa, organizacji staży, coachingu kariery  i pośrednictwa pracy w województwie 
mazowieckim jak i innych województwach.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 165 726,78 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 836,50 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

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: 367 148,32 zł 836,50 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

103 432,99 zł 836,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

164 102,28 zł

1 Koszty utrzymania i organizacji zajęć prowadzonych w Kawiarence Społecznej 836,50 zł

1 Cele Statutowe fundacji w tym prowadzenie działań i programów w Kawiarence Społecznej 836,50 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

95 000,00 zł

42 079,59 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 624,50 zł

0,00 zł

0,00 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)

164 102,28 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36 107,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

16,52 zł

0,00 zł

99 596,53 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

139 540,59 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-18 10



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)

5 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)

5,00 etatów

10 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

0 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)

30 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

10 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 153 145,84 zł

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

17 311,27 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 

135 834,57 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)

5 830,36 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) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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)  

0,00 zł

30 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)

30 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

20 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

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

135 834,57 zł

135 834,57 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17 311,27 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 17 311,27 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

5 830,36 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

0,00 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 Integracja społeczna i 
wsparcie osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
ich rodzin i opiekunów.

Celem programu jest 
umożliwienie osobom z 
zaburzeniami psychicznymi, a 
zwłaszcza osobom przewlekle 
psychicznie chorym i 
upośledzonym umysłowo, a 
także ich rodzinom 
przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych 
pojawiających się zwłaszcza w 
związku z wykluczaniem 
społecznym omawianej grupy 
osób, których nie są one w 
stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości.

Mazowieckie Centrum Pomocy 
Społecznej

85 000,00 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

0,00 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

4 216,80 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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)

2 Prowadzenie działań 
edukacyjnych z profilaktyki 
uzależnień skierowanych do 
seniorów

Celem zadania jest udzielenie 
wsparcia indywidualnego i 
grupowego seniorom z miasta 
Radomia w zakresie 
podniesienia świadomości na 
temat uzależnień i rozwoju 
umiejętności radzenia sobie z 
nimi w życiu codziennym, 
rodzinnym i we własnym 
środowisku

Gmina Miasta Radomia. 10 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Zatrudnienie Częściowa refundacja kosztów 
zatrudnienia

PFRON 34 650,00 zł

2 Zatrudnienie Częściowa refundacja 
wynagrodzeń

Urząd Pracy 7 429,59 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-18 14



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bożena Szot-Matosek  
Krzysztof Matosek  

Anna Rychter 
Anna Skibińska - Trzoska

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-18
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