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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ŁOMIANKI

Powiat WARSZAWSKI 
ZACHODNI

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 152 Nr lokalu 

Miejscowość ŁOMIANKI Kod pocztowy 05-092 Poczta ŁOMIANKI Nr telefonu 662626786

Nr faksu E-mail vides.polska@gmail.com Strona www www.vides.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06068754000000 6. Numer KRS 0000024487

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

Teresa Regina Mikiciuk Prezes TAK

Michał Tomasz Górski Zastępca Prezesa TAK

Urszula Biegaj Skarbnik TAK

Justyna Ewelina 
Brzuchnalska

Delegatka TAK

Elżbieta Joanna Frydrych Sekretarz TAK

Karina Czyż Członek Zarządu TAK

Anna Kędzior Członek Zarządu TAK

Magdalena Barbara 
Woźniak

Członek Zarządu TAK
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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

Zuzanna Kawulok Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karolina Kuta Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiktoria Natalia Baron Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

Program działalności Stowarzyszenia "VIDES", zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim, wypływa z zadań 
statutowych i oparty jest na rocznym programie inspektorialnym Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki oraz na 
Ukierunkowaniach formacji i działalności wolontariuszy z Centrum Stowarzyszenia "VIDES" Internazionale. W ciągu 
roku 2018 realizowaliśmy działania statutowe naszego Stowarzyszenia:
1. Przygotowanie wolontariuszy do pracy na rzecz dzieci, młodzieży i kobiet. 
Wolontariusze uczestniczący w pierwszym etapie formacji zapoznają się z historią i obecnością Stowarzyszenia w 
Polsce i na świecie. Zapoznają się z esencjalną charakterystyką wolontariatu i profilu wolontariusza. Są 
ukierunkowywani na rozeznawanie potrzeb, metod działania i ich weryfikowania. Zapoznają się z dokumentami 
Stowarzyszenia „VIDES”, jego nazwą, sposobami działania, celami, odniesieniami do praw człowieka oraz biblijną 
ikoną wolontariatu, na obrazie której kształtują się ich podstawy bezinteresownej miłości. Wolontariusze są 
uwrażliwieni na każdy, nawet najmniejszy dar złożony w każdej osobie, ukierunkowywani na ciągłą pracę nad sobą, 
na poznawanie siebie, swoich talentów i ograniczeń. Zapoznają się także z istotną rolą wspólnoty w dążeniu do celu i 
wartości wspólnego dobra odbiorców. Są uwrażliwiani na postawę ciągłego oddawania się w ręce Boga i 
poszukiwania wraz z Nim motywacji angażowania się i odkrywania swojej tożsamości wolontariusza. Wolontariusze 
mają także okazję, podczas spotkań ogólnopolskich oraz zaangażowania wakacyjnego, sprawdzić swoje 
umiejętności, dotyczące odnajdywania się w środowisku różnym od własnego, poznając w ten sposób swoje mocne i 
słabe strony. W roku 2018 wolontariusze pomagali w czasie półkolonii w Czarni, "Trójwsi", Suwałkach oraz w czasie 
zimowiska w Krakowie. Ponadto dwoje młodych podjęło wolontariat w Rodzinnym Domu Dziecka w Różanymstoku.
Pod koniec roku formacyjnego następuje oficjalna celebracja przyjęcia tych wolontariuszy, którzy po zapoznaniu z 
wolontariatem, decydują się na dalszą drogę w nim. Kolejne etapy formacji skupiają się na szczegółowym 
pogłębianiu tożsamości ludzkiej i salezjańskiej wolontariusza. 
Spotkania formacyjne odbywają się regularnie (jeden raz w tygodniu lub jeden raz w miesiącu, w zależności od 
ośrodka lokalnego) w następujących miejscowościach: Kraków, Istebna, Tarnowskie Góry, Czarnia, Poznań, Suwałki, 
Rumia. W październiku grupa lokalna w Trójwsi przekształciła się w Fundację „Jest Bosko”.

2. Prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej w środowisku dzieci i młodzieży, a także 
działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na 
rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony 
zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego.
Celem przygotowania wolontariuszy do pracy i doskonalenia ich umiejętności, organizowaliśmy warsztaty, które były 
pomocą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą podczas całorocznej pracy i w czasie akcji wakacyjnych i 
zimowych. W 2018 roku wolontariusze uczestniczyli w różnych warsztatach np. bule, bańki mydlane, warsztaty z 
chustą animacyjną, zakładki, etui do telefonów, piórniki, warsztaty osikowe, świeczki, gniotki z balonów, skręcanie 
balonów, różańce, kuglarskie, warsztaty teatralne.
Do celów warsztatowych i akcji wakacyjnych zostały zakupione potrzebne materiały.

3. Wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych oraz kształtowanie postaw 
obywatelskich i społecznych.
W grupach lokalnych i w podejmowanych akcjach ogólnopolskich podejmowaliśmy szereg inicjatyw: uczestnictwo w 
patriotycznych uroczystościach w środowiskach lokalnych, zaangażowanie w ogólnopolską akcję „Stadion Młodych”, 
akcja wakacyjna “W Trójwsi jest Bosko”, spotkania z cyklu “W Trójwsi jest Bosko” w Istebnej, Koniakowie i 
Jaworzynce, animacje podczas Gminnego Dnia Dziecka w Trójwsi, Mikołajki w Trójwsi, „Szlachetna Paczka”  w 
Czarni i Krakowie – pomoc potrzebującym wsparcia rodzinom, pomoc w prowadzeniu Festynu Rodzinnego w Czarni, 
spotkania ze Słowem Bożym w parafii Czarnia, warsztaty z pisaniem Ikon, pomoc w jadłodajni dla bezdomnych w 
Poznaniu, projekt „Wioska Dobra”  - systematyczna pomoc osobom bezdomnym z Rumi i okolic, mająca na celu 
pomoc w procesie wyjścia z bezdomności (w każdą niedzielę: ciepła zupa, herbata, kanapki, ciasto, potrzebna 
odzież i środki czystości; w tygodniu: pomoc w uzyskaniu dokumentów, świadczeń, pobytu w różnego rodzaju 
ośrodkach, pomoc w załatwianiu mieszkań i pracy), przygotowanie spotkania kolędowego w Oratorium w Suwałkach, 
opieka nad dziećmi w czasie „Randek małżeńskich” w Krakowie, pomoc w prowadzeniu Pikniku Rodzinnego w 
Krakowie, wyjazd wolontariuszy z Krakowa na spotkanie na Polach Lednickich, uczestnictwo w organizowanym 
przez Inspektorię Warszawską Córek Maryi Wspomożycielki Święcie Młodych oraz w III Forum Duszpasterskim 
Inspektorii Warszawskiej. 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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4. Prowadzenie pracy świetlicowej, wychowawczej i opiekuńczej oraz edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, w tym 
również działalności terapeutycznej, organizowanie form zagospodarowania czasu wolnego.
Wolontariusze pomagają w prowadzeniu świetlic i animacji czasu wolnego w swoich ośrodkach lokalnych: 
prowadzenie świetlic i oratoriów w Istebnej – Trójwsi, Suwałkach i Poznaniu, pomoc w Rodzinnym Domu Dziecka w 
Różanymstoku. 

5. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym organizowanie wycieczek i innych form 
promujących aktywne spędzanie wolnego czasu.
Organizowano cykliczne impezy w niektórych Ośrodkach:  „Boski bal przebierańców” w Istebnej – Trójwsi, 
comiesięczne spotkania „W Trójwsi jest Bosco!”, przygotowanie i przeprowadzenie Święta św. Cecylii w Suwałkach.

6. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym półkolonii, obozów i 
kolonii letnich, zimowisk, specjalistycznych turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
W roku 2018 miały miejsce: półkolonie organizowane dla dzieci i młodzieży w Czarni, Suwałkach, Istebnej – Trójwsi, 
pomoc w prowadzeniu kolonii w Kątach Rybackich dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krakowie, organizacja 
wakacyjnych warsztatów z pisaniem Ikon oraz weekendowego spotkania z pisaniem Ikon. 

7. Różnorodna pomoc, mająca na celu wsparcie i wyrównanie szans, w tym również pomoc charytatywna, dla dzieci i 
młodzieży pochodzących w szczególności ze środowisk zagrożonych przemocą, alkoholizmem i narkomanią, rodzin 
dysfunkcyjnych i o niskim standardzie ekonomicznym, a także dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia z 
innych powodów, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pomoc i wsparcie dla rodzin podopiecznych.
W roku 2018 nasze Stowarzyszenie, zarówno w grupach lokalnych, jak na poziomie ogólnopolskim, przeprowadziło 
wiele inicjatyw, wspierając potrzebujących:  zaangażowanie w ogólnopolski projekt „Rodzina Rodzinie” m.in. w 
Tarnowskich Górach, mający na celu materialną pomoc objętych wojną syryjskim rodzinom, projekt „Boliwia” 
obejmujący pomocą czterdzieścioro ubogich dzieci ze świetlicy w Boliwii, stała pomoc wolontariuszy w jadłodajni dla 
bezdomnych w Poznaniu, zaangażowanie w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka” w Czarni i Krakowie, 
organizowanie w grupach lokalnych kiermaszów, z których dochód przeznaczony był na wsparcie potrzebujących w 
kraju i za granicą. Projekt „Wioska Dobra” w Rumi, mający na celu systematyczną pomoc osobom bezdomnym, 
Projekt „Przybij piątkę z Ukrainą”, mający na celu zdobywanie środków potrzebnych do przeprowadzenia półkolonii  
w wakacje 2019 w Hajsynie (obwód winnicki). Zbiórka środków na przeprowadzenie półkolonii w Dzembroni i 
Pionerskie na Ukrainie, zbiórka materiałów plastycznych na Ukrainę. Animacja II światowego Dnia Ubogich w 
Krakowie. Aktywne przeżywanie Tygodnia Misyjnego w grupach lokalnych, przybliżanie dzieciom i młodzieży sytuacji 
panującej w różnych częściach świata i angażowanie się w konkretną pomoc np. na Ukrainie czy w Sudanie. Dzięki 
animacji Stowarzyszenia "VIDES" w tygodniu misyjnym włączyły się inne środowiska salezjańskie w Projekt "Kubek 
mleka dla Sudanu".

8. Podejmowanie działań służących integracji środowisk lokalnych, w tym organizację festynów i różnorodnych 
działań dla społeczności lokalnych z uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej, a także działań na rzecz 
integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiego dziedzictwa Europy.
Można powiedzieć, że w każdej grupie lokalnej podjęte były działania służące integracji tych środowisk. Należy tu 
wymienić: włączenie wolontariuszy w życie i działalność szkoły w Suwałkach, włączenie w organizację festynów, 
poprzez czynne zaangażowanie osób dorosłych z gminy Czarnia i w Rumi, animacja środowisk uczniowskich, 
rodziców i nauczycieli w szkołach w Krakowie, kiermasze szkolne i parafialne w Tarnowskich Górach, Czarni, 
Ostrołęce, Krakowie, Suwałkach, Rumi. Niewątpliwie integracją Szkół w Surowem i Krakowie była zbiórka do 
"Szlachetnej paczki". W zbiórki środków i artykułów szkolnych na Ukrainę włączyły się różne środowiska w grupach 
lokalnych Stowarzyszenia "VIDES".

9. Wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:
modlitwa Słowem Bożym dla osób dorosłych parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, organizowana wieczorami w 
czasie trwania półkolonii w Czarni, współpraca z parafią p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej, troska o modlitwę 
podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą, modlitwa Liturgią Godzin podczas ogólnopolskich spotkań formacyjno – 
warsztatowych wolontariuszy, umożliwienie przystępowania do sakramentów św. zarówno podczas spotkań w ciągu 
roku, jak i akcji wakacyjnych, udział w spotkaniu dla młodzieży organizowanym z okazji Uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza, włączenie się w ogólnopolską akcję 
modlitwy za Synod młodych oraz uczestnictwo w ogólnopolskim spotkaniu „Stadion młodych”.  

10. Organizowanie akcji pomocy krajom rozwijającym się i ich mieszkańcom poprzez podejmowanie dzieła Adopcji 
na Odległość oraz zbiórki na rzecz misji:

UKRAINA – objętych pomocą 80 osób
BOLIWIA – objętych pomocą 40 osób
KAMERUN - objętych pomocą 10 osób
CONGO BRAZZAVILLE – POINTE NOIRE - objętych pomocą 5 osób
SUDAN - objętych pomocą 40 osób
UGANDA – objęte pomocą 2 osoby
SENEGAL – objęte pomocą 2 osoby
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

KENIA – objętych pomocą 20 osób
Przeprowadzono zbiórki środków na pomoc dzieciom w Sudanie oraz na Ukrainie.

11. Organizowanie krótkoterminowych i długoterminowych wyjazdów w ramach wolontariatu międzynarodowego: 
Grupa 10 wolontariuszy aktywnie rozpoczęła całoroczne przygotowanie do wakacyjnego, krótkoterminowego 
wyjazdu na Ukrainę w 2019 r.

12. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej, związanej z zakresem 
działalności Stowarzyszenia:

Prowadzenie strony internetowej: www.vides.pl  oraz Facebook „VIDES” POLSKA.
Listy kierowane do darczyńców oraz informacje dotyczące całorocznej działalności i podejmowanych akcji.
Przygotowano: ulotki na temat „VIDES” oraz ulotki dotyczące adopcji na odległość.
Promocja w radio w Warszawie i Rumi.
Promocja w gazetach lokalnych w Rumi, Ostrołęce i Łomży.

13. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi oraz z innymi organizacjami w kraju i 
za granicą, działającymi na polu wychowania, opieki, edukacji i integracji społecznej oraz rozwoju religijnego i 
duchowego:
Podjęto współpracę w zakresie prowadzonej działalności Stowarzyszenia "VIDES":
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej, z Dyrektorami Szkół, w których odbywają się spotkania 
podczas półkolonii, współpraca z Urzędem Gminy, GOPS oraz Gminną Biblioteką w Czarni, współpraca z MOPS, 
MOSiR i Urzędem Miasta w Rumi, Patronat honorowy Burmistrza miasta Rumia obejmujący projekt „Wioska Dobra”, 
współpraca ze szkołami, harcerzami, drukarnią, parafiami, ParkRun i restauracją „Przystań na rybę” w Rumi.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

3200

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

W ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży środki 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
poniesiono na:
1. zakup potrzebnych pomocy na półkolonie w Czarni, 
które miały miejsce w lipcu 2019 r.
2. Zakup pomocy animacyjnych dla dzieci z Rodzinnego 
Domu Dziecka w Różanymstoku, gdzie w czasie wakacji 
posługiwali Wolontariusze "VIDES".
3. Zakup nagłośnienia do pracy w Oratorium dla dzieci w 
Poznaniu.
Zakup gier planszowych do Oratorium dla dzieci w 
Istebnej.
4. Opłata za poczęstunek w czasie spotkania w dzieci i 
młodzieży w Istebnej.

1 479,27 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu Ważnym elementem naszej pracy jest przygotowanie 
wolontariuszy do pracy na rzecz dzieci, młodzieży i 
kobiet. Wolontariusze zapoznają się z esencjalną 
charakterystyką wolontariatu i profilu wolontariusza. Są 
ukierunkowywani na rozeznawanie potrzeb, metod 
działania i ich weryfikowania. 
Wolontariusze mają także okazję, podczas spotkań 
ogólnopolskich oraz zaangażowania wakacyjnego, 
sprawdzić swoje umiejętności dotyczące odnajdywania 
się w środowisku różnym od własnego, poznając w ten 
sposób swoje mocne i słabe strony. Doskonalą 
umiejętności podczas różnorodnych warsztatów, do 
których m.in. zakupiono Bum bum rurki, które służą do 
prowadzenia warsztatów dla wolontariuszy i dzieci. Ze 
środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
zakupiono również deski i materiały do prowadzenia 
warsztatów z pisaniem Ikon w lipcu 2018, w których 
uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
Cieszyliśmy się również z uczestnictwa w warsztatach 
pisania Ikon 4 osób z Ukrainy.
Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne, które 
służy do bieżącej pracy w sekretariacie Stowarzyszenia 
"VIDES".
Pokryto również niezbędne koszty bankowe w kwocie 
9,75 zł

3 605,75 zł

3 działalność charytatywnej W ramach wyrównywania szans i pomocy 
charytatywnej organizowaliśmy szereg kiermaszów oraz 
zbiórek rzeczowych. Dzięki czemu udało się wspomóc 
wiele osób i środowisk. Grupa "VIDES" Tarnowskie Góry 
zaangażowała się w  w ogólnopolski projekt „Rodzina 
Rodzinie”,  mający na celu materialną pomoc syryjskim 
rodzinom. Projekt „Boliwia” to wsparcie 
czterdzieściorga ubogich dzieci ze świetlicy w Boliwii. 
Wolontariusze z Poznania angażują się w pomoc w 
jadłodajni dla bezdomnych. Grupa "VIDES" Czarnia 
angażuje się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka” : 
organizuje zbiórkę potrzebnych rzeczy w Szkole 
Podstawowej  w Surowem. Do paczki zostały zakupione 
niezbędne rzeczy dla samotnej matki z dwójką dzieci. W 
październiku 2018 r. rozpoczęliśmy projekt „Wioska 
Dobra” w Rumi, mający na celu systematyczną pomoc 
osobom bezdomnym. Na początek zakupiliśmy termos 
do wydawania zupy.
W roku 2018 prowadziliśmy zbiórki na półkolonie na 
Ukrainie w Dzembroni i Pionerskie.  W tygodniu 
misyjnym, dzięki animacji naszego Stowarzyszenia, 
udało się zebrać środki na pomoc dla dzieci z Sudanu w 
ramach akcji: Kubek mleka dla Sudanu"

930,67 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 72 269,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 068,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 62 201,09 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 62 021,08 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

72 677,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 540,09 zł

0,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 10 068,80 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 83 217,51 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 447,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 015,69 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

1 1. Zakup buli  oraz artykułów plastycznych do zajęć z dziećmi w czasie półkolonii w Czarni.
2. Zakup materiałów animacyjnych do zajęć z dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka w 
Różanymstoku.
3. Zakup nagłośnienia do pracy z dziećmi w Oratorium w Poznaniu.
4. Zakup gier planszowych do Oratorium w Istebnej oraz poczęstunku na spotkanie dzieci i 
młodzieży grupy Istebna.

1 479,27 zł

2 1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do bieżącej pracy w sekretariacie Stowarzyszenia "VIDES".
2. Zakup Bum bum rurek do warsztatów dla wolontariuszy i dzieci.
3. Zakup desek do warsztatów z pisaniem Ikon.

3 596,00 zł

3 1. Zakup termosu do wydawania zupy dla bezdomnych w ramach projektu "Wioska dobra" w 
Rumi.
2. Zakup kołdry, koca, pościeli oraz książek do "Szlachetnej paczki" dla samotnej matki, będącej w 
skrajnie trudnej sytuacji.

930,67 zł

4 Koszty bankowe 9,75 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -10 947,62 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 - dodatkowo podać 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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

19 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

190 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

"Razem możemy wiele" - ta idea przyświecała nam w podejmowaniu działań w roku 2018. Na wszystko, co udało się 
zrobić pracowała ogromna rzesza osób: członków Stowarzyszenia, wolontariuszy, darczyńców, sympatyków, 
przyjaciół. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam uczyniliśmy wiele dobra i zanieśliśmy nadzieję i radość 
najbardziej potrzebującym, często tym, którzy się jej nie spodziewali.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Teresa Regina Mikiciuk
Prezes Stowarzyszenia "VIDES" Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-09

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