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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica BARKOWSKA Nr domu 167 C Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-346 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu (33)816-07-67

Nr faksu (33)487-67-34 E-mail 
fundacja@nadzieja.bielsko.pl

Strona www www.nadzieja.bielsko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 07058318000000 6. Numer KRS 0000145482

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

Grażyna Nalepa Przewodnicząca Zarządu 
Fundacji

TAK

Ks.Józef Walusiak Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Zbigniew Wawak Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Ks.Czesław Cekiera Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Adam Kasprzyk Dyrektor Ośrodka 
"Nadzieja"
Pełnomocnik Zarządu 
Fundacji

NIE

FUNDACJA ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ "NADZIEJA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest formowanie postaw moralnych do abstynencji od 
wszelkich uzależnień w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez 
1. nieodpłatną działalność w zakresie:
1.1. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
1.2. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD, 
1.3. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
1.4. działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
1.5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
1.6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
1.7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
1.8. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
1.9. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
1.10. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – 85.59.B  wg. PKD,
1.11. wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
1.12. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
1.13. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD
2. odpłatną działalność w zakresie:
2.1 pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
2.2 pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD, 
2.3 pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
2.4 działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
2.5 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
2.6 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
2.7 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
2.8 pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
2.9 działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
2.10 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – 85.59.B  wg. PKD,
2.11 wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
2.12 pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
2.13 działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD

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

Bruno Opyrchał Członek Komisji 
Rewizyjnej Fundacji

TAK

Weronika Teresa Kotwis Członek Komisji 
Rewizyjnej Fundacji

TAK

Artur Sternicki Członek Komisji 
Rewizyjnej Fundacji

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

• Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” – nazwa skrócona Ośrodek „Nadzieja” 
w Bielsku-Białej 
ul. Barkowska 167c.
jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego– gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja 
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” -  w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 
działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.654 z póz.zm.) wpisanym do rejestru Wojewody Śląskiego  
pod numerem 24-01913. 
Od roku 2013 w ramach Ośrodka Nadzieja uruchomiony został Hostel postrehabilitacyjny dla osób po 
ukończonym procesie terapeutycznym w ośrodkach stacjonarnych. Hostel w myśl ustawy ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.654 z póz.zm.) wpisanym do rejestru 
Wojewody Śląskiego jako komórka przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – natomiast nie uzyskał 
refundacji z Narodowego Funduszu Śląskiego.

Celem Ośrodka Nadzieja jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
Do zadań Ośrodka Nadzieja należą działania służące zachowaniu ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady 
ich wykonywania. 
Ośrodek Nadzieja udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w systemie całodobowej 
opieki stacjonarnej dzieciom i młodzieży uzależnionym od substancji psychoaktywnych. 
Ośrodek „ Nadzieja” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków. Ośrodek ma charakter koedukacyjnym.
Po ukończeniu terapii większość wychowanków przechodzi do Hostelu fundacji, pozostali wracają do 
domów.

W 2013 roku w Ośrodku prowadzono terapię grupową, indywidualną oraz comiesięczną terapię 
rodziców.
W ramach stacjonarnej rocznej terapii, młodzież korzystała z zajęć edukacyjnych, kółek zainteresowań 
/muzyka, taniec, teatr, plastyka /, zajęć sportowo-rekreacyjnych /obozy letnie i zimowe/
W zajęciach zaangażowani byli wolontariusze- młodzież z bielskich szkół wyższych.
W ramach formacji duchowo-moralnej młodzież objęta była systematyczną opieką duszpasterską.

W roku 2013 Fundacja podjęła się realizacji następujących działań:

Przy współpracy z Urzędem Gminy Bielska-Białej, w ramach następujących umów:

- umowa z dnia 16 maja 2013 roku – nr umowy OS-FI.3050.36.2013.PH nr ew. FK-0895/2013/OS – 
dotacja celowa przyznana na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
- umowa z dnia 10 czerwca 2013 roku – nr umowy SO-VI.524.238.2013 nr ew.Fk-1112/2013/SO – 
zadanie prowadzone w ramach zadania publicznego, realizowane pod nazwą własną „Wakacje z 
nadzieją”.

Krótka charakterystyka zadania:

- umowa z dnia 16 maja 2013 roku – nr umowy OS-FI.3050.36.2013.PH nr ew. FK-0895/2013/OS – 
dotacja celowa przyznana na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

- umowa z dnia 10 czerwca 2013 roku – nr umowy SO-VI.524.238.2013 nr ew.Fk-1112/2013/SO – 
zadanie prowadzone w ramach zadania publicznego, realizowane pod nazwą własną „Wakacje z 
nadzieją”.

Celem zadania było zoorganizowanie obozu letniego - terapeutycznego dla podopiecznych Fundacji 
Nadzieja. Obóz odbył się w Karkonoszach- podczas obozu podopiecznym zostało zapewnione pełne 
wyżywienie, opieka psycho-terapeutyczna oraz pedagogiczna. Odbywały się zajęcia terapeutyczne tj. 
społeczności, bilanse tygodniowe oraz indywidualne rozmowy terapeutyczne. Ponadto uczestnicy 
skorzystali różnych atrakcji turystyczno-wypoczynkowych tj. wycieczka do Karpacza ( wyjazd kolejką, 
wejście na Śnieżkę, jazda konna). 
W ramach tego zadania zorganizowano również wycieczkę do Ogrodzieńca gdzie atrakcja dla 
podopiecznych Fundacji było zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu (tzw. wieczór z duchami) oraz 
korzystanie z uroku Parku linowego.
Głównym celem zadania było zachęcenie podopiecznych Fundacji Nadzieja do trzeźwej aktywności i 
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odpoczynku.

Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, projekt dofinansowany był z budżetu 
Województwa Śląskiego:

• umowa z dnia 3 września 2013 roku – nr umowy 3076/ROPS/2013- dotacja celowa dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, realizujących działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na 
terenie województwa śląskiego z działu 851- Ochrona Zdrowia, rozdziału 85153 – Zwalczanie 
narkomanii.

Krótka charakterystyka zadania:

Nazwa własna zadania „Nadzieja dla NADZIEI”, głównym działaniem było wykonanie robót 
budowlanych polegających na robotach wykończeniowych w dobudowanym skrzydle budynku oraz 
modernizacji auli Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji 
Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9.

Przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

- umowa z dnia 11 lipca 2012 roku – nr umowy 410 II/12 – zadanie kontynuowane w roku 2013, 
prowadzone w ramach zadania publicznego, projekt zatytułowany „Nadzieja zawieść nie może”.
Głównym założeniem projektu była integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży uzależnionych 
od środków psychoaktywnych.
Krótka charakterystyka:
Projekt "Nadzieja zawieść nie może" jest ( nadal kontynuowany w roku 2013) programem 
terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 19 rokiem życia zagrożonych 
uzależnieniem, używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym także nieletnich 
matek uzależnionych od środków psychoaktywnych.
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i 
młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. 
Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, 
świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze 
wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości 
osiągniętych dzięki niej efektów. 
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 80 dzieci i młodzieży 
borykających się z problemem uzależnienia bądź zagrożonych uzależnieniem. Ponad 20-letnie 
doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność 
wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. 
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i 
młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. 
Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, 
świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze 
wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości 
osiągniętych dzięki niej efektów. Program "Nadzieja zawieść nie może" podkreśla istotę ukształtowania 
zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej 
grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający 
prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają 
na uniknięcie problemu uzależnienia. Projekt zwraca również uwagę na ogromne znaczenie 
konstruktywnego wsparcia udzielonego młodzieży uzależnionej ze strony pedagogów, wychowawców, 
terapeutów, czego wyrazem jest organizacja warsztatów psychodramy i warsztatów "Terapia dziecka a 
terapia rodzinna"
Program "Nadzieja zawieść nie może" obejmuje następujące działania:
1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych. 
2. Warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych.
- warsztaty teatralne
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- warsztaty filmowe,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty taneczne, 
- warsztaty muzyczne,
- warsztaty naukowe,
- koło sportowe
3. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych.
4. Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych.
5. Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
6. Warsztaty psychodramy.
7. Warsztaty "Terapia dziecka a terapia rodzinna"
8. Klub Wolontariusza "Nadzieja".
Wszystkie w/w zadania zostały w całości zrealizowane przy współpracy z instytucjami publicznymi, ale 
tez z uwzględnieniem wkładu własnego, a w szczególności pracy wolontarystycznej.

• Hostel postresocjalizacyjny im. „Królowej Pokoju” ul. Kolonia 17 w Bielsku – Białej

Hostel przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła terapię w Katolickim Ośrodku Wychowania i 
Resocjalizacji Młodzieży, w Bielsku-Białej, ul. Barkowska 167c lub osoby skierowane przez inne ośrodki, 
na podstawie orzeczenia sądu, bądź z woli rodziców.
Młodzież ta niejednokrotnie nie ma możliwości powrotu do domu rodzinnego ze względu na patologie 
lub dysfunkcyjne środowisko rodzinne, potrzebę dalszej terapii, ubóstwo czy też sieroctwo. W Hostelu 
przygotowanych jest 10 miejsc.
Wychowankom udzielono wsparcia indywidualnego, grupowego ze szczególnym uwzględnieniem 
zapobiegania nawrotom uzależnień.
Mieszkańcy mieli zapewnioną pomoc wychowawców, wsparcie indywidualne, zajęcia informacyjno-
edukacyjne, nadzór nad procesem readaptacji, zorganizowany czas wolny.
Od 2013 roku Hostel został zarejestrowany jako komórka przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w 
myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz.654 z póz.zm.). 
Nie posiada wyodrębnienia identyfikacji podatkowej ( nr NIP), ponieważ jest integralną częścią 
organizacyjną Ośrodka Nadzieja, zatem działa pod tym samym nr NIP co Ośrodek.

W tym celu Fundacja „ Nadzieja” uzyskała pomoc w postaci dofinansowania z Budżetu Województwa 
Śląskiego 

- umowa z dnia 26 czerwca 2013 roku – nr umowy 2440/ROPS/2013 – zadania prowadzone w ramach 
zadania publicznego realizowane pod nazwą własną „Bezpieczny Kąt”. 

Krótka charakterystyka zadania:

Środki finansowe jakie otrzymaliśmy zostały przyznane na pokrycie takich kosztów jak częściowy zakup 
żywności dla podopiecznych Hostelu (komórki organizacyjnej prowadzonej w ramach Ośrodka), opłaty 
lokalowe Hostelu, zakup odzieży dla beneficjentów programu, zoorganizowanie wycieczki rowerowej ( 
w tym na zakup części i narzędzi rowerowych) oraz zakup sprzętu i wyposażenia tj. zastawa stołowa, 
czajnik bezprzewodowy, robot kuchenny- przeznaczonego wyłącznie do użytku przez podopiecznych 
Hostelu.

Przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii – dofinansowanie z budżetu 
Ministerstwa Zdrowia 

- umowa z dnia 2 stycznia 2013 roku- nr umowy 105/R/13 – zadanie prowadzone w ramach zadania 
publicznego „ Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia”.
Krótka charakterystyka:
„ Program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia”. Zadanie 
realizowane przez cały rok 2013. Zadanie o nazwie własnej „Bezpieczny Kąt”. Środki finansowe jakie 
otrzymaliśmy zostały przyznane na częściowe pokrycie kosztów etatu specjalisty terapii uzależnień i 
socjologa, zoorganizowanie superwizji oraz wydruk ulotek ( w ramach działań promocyjnych projektu).
Głównym celem zadania była reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
nawrotami choroby.
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Program "Bezpieczny Kąt" skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 14-23 lat po zakończonym 
procesie leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem programu była reintegracja 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby poprzez udzielenie 
profesjonalnej pomocy, zaktywizowanie społeczne i kulturalne. 
W ramach programu zostały podjęte następujące działania:
1. pobyt w hostelu,
2. pomoc psychologiczna,
3. warsztaty zajęciowe dla b.o ( w części nie sfinansowanej z innych programów dotacyjnych)
4. poradnictwo zawodowe dla b.o.,
5. obozy terapeutyczne dla b.o.,
6. wsparcie rodzin b.o.,
7. superwizja.
8. konsultacje prawne dla b.o. i ich rodziców/opiekunów,
9. koło naukowe.
20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na 
konieczność podjęcia wieloaspektowych działań dla osiągnięcia założonego celu.
Projekt zakładał objęcie działaniami łącznie 60 beneficjentów, w tym 20 dzieci i młodzieży 
uzależnionych od środków psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia oraz 40 
opiekunów/rodziców dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie. 
Przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

- umowa z dnia 11 lipca 2012 roku – nr umowy 410 II/12 – zadanie kontynuowane w roku 2013, 
prowadzone w ramach zadania publicznego, projekt zatytułowany „Nadzieja zawieść nie może”.
Głównym założeniem projektu była integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży uzależnionych 
od środków psychoaktywnych.
Krótka charakterystyka:
Projekt "Nadzieja zawieść nie może" jest ( nadal kontynuowany w roku 2013) programem 
terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 19 rokiem życia zagrożonych 
uzależnieniem, używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym także nieletnich 
matek uzależnionych od środków psychoaktywnych.
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i 
młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. 
Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, 
świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze 
wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości 
osiągniętych dzięki niej efektów. 
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 80 dzieci i młodzieży 
borykających się z problemem uzależnienia bądź zagrożonych uzależnieniem. Ponad 20-letnie 
doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność 
wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. 
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i 
młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. 
Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, 
świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze 
wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości 
osiągniętych dzięki niej efektów. Program "Nadzieja zawieść nie może" podkreśla istotę ukształtowania 
zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej 
grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający 
prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają 
na uniknięcie problemu uzależnienia. Projekt zwraca również uwagę na ogromne znaczenie 
konstruktywnego wsparcia udzielonego młodzieży uzależnionej ze strony pedagogów, wychowawców, 
terapeutów, czego wyrazem jest organizacja warsztatów psychodramy i warsztatów "Terapia dziecka a 
terapia rodzinna"
Program "Nadzieja zawieść nie może" obejmuje następujące działania:
9. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych. 
10. Warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych.

Druk: MPiPS 6



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

969

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

- warsztaty teatralne
- warsztaty filmowe,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty taneczne, 
- warsztaty muzyczne,
- warsztaty naukowe,
- koło sportowe
11. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych.
12. Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków 
psychoaktywnych.
13. Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
14. Warsztaty psychodramy.
15. Warsztaty "Terapia dziecka a terapia rodzinna"
16. Klub Wolontariusza "Nadzieja".
Wszystkie w/w zadania zostały w całości zrealizowane przy współpracy z instytucjami publicznymi, ale 
tez z uwzględnieniem wkładu własnego, a w szczególności pracy wolontarystycznej.

• Hostel postresocjalizacyjny „Klimczokówka”, ul Zapora 100 w Bielsku-Białej

Hostel realizował cele jak hostel „Królowej Pokoju” funkcjonował w charakterze mieszkań 
readaptacyjnych, przebywały w nim głównie kobiety ( w tym samotne matki z dziećmi). Przebywało w 
nim 14 osób. W placówce przeprowadzano również szkolenia pracowników służby zdrowia w zakresie 
profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży.

• Katolicki Telefon Zaufania

Placówka działała codziennie od godziny 16:00 do 21:00. Dyżurowało w niej 34 wolontariuszy, wśród 
których byli pracownicy poradni rodzinnych, pedagodzy, księża, psycholog i prawnik.
W ciągu roku przeprowadzono ok. 890 rozmów, większość dotyczyła problemów uzależnień od 
alkoholu i narkotyków. Pozostałe dotyczyły problemów rodzinnych i wychowawczych.
W telefonie udzielono dziesiątki cennych uwag, informacji i wsparcia. 
Wolontariusze brali udział w specjalistycznych szkoleniach oraz zjazdach organizowanych przez Polskie 
Towarzystwo Pomocy Telefonicznej.

• Praktyki studenckie

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi w Ośrodku i Hostelach odbywały się praktyki studenckie, 
głównie z kierunków psychologii, pedagogiki, socjologii i resocjalizacji, programem współpracy objęto 
ok.9 studentów.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie 
Katolickigo Ośrodka 
Wychowania i Terapii 
Młodzieży "Nadzieja" 
jest przedsiębiorstwem 
podmiotu leczniczego– 
gdzie podmiotem 
leczniczym jest 
Fundacja Zapobiegania 
i Resocjalizacji 
Uzależnień „Nadzieja” -  
w myśl ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej 
( Dz.
 U. Nr 112, poz.654 z 
póz.zm.) wpisanym do 
rejestru Wojewody 
Śląskiego  pod 
numerem 24-01913. 
Od roku 2013 w ramach 
Ośrodka Nadzieja 
uruchomiony został 
Hostel 
postrehabilitacyjny dla 
osób po ukończonym 
procesie 
terapeutycznym w 
ośrodkach 
stacjonarnych. Hostel w 
myśl ustawy ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności 
leczniczej ( Dz. U. Nr 
112, poz.654 z póz.zm.) 
wpisanym do rejestru 
Wojewody Śląskiego 
jako komórka 
przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego – 
natomiast nie uzyskał 
refundacji z 
Narodowego Funduszu 
Śląskiego.

Celem Ośrodka 
Nadzieja jest udzielanie 

86.90.E

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 8
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świadczeń zdrowotnych 
i promocja zdrowia.
Do zadań Ośrodka 
Nadzieja należą 
działania służące 
zachowaniu ratowaniu, 
przywracaniu i 
poprawie zdrowia oraz 
inne zadania medyczne 
wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów 
regulujących zasady ich 
wykonywania. 
Ośrodek Nadzieja 
udziela świadczeń 
zdrowotnych w zakresie 
rehabilitacji w systemie 
całodobowej opieki 
stacjonarnej dzieciom i 
młodzieży 
uzależnionym od 
substancji 
psychoaktywnych. 
Ośrodek „ Nadzieja” 
przeznaczony jest dla 
dzieci i młodzieży w 
wieku 12-18 lat.

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży uzalenionej 
od substancji 
psychoaktywnych- 
zachęcenie do 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu.W 
ramach działalności 
statutowej 
(nieodpłatnej) Fundacja 
przy współpracy z 
organami administracji 
rządowej i 
samorządowej 
organizowała 
wypoczynek zimowy i 
letni w formie obozów 
terapeutycznych.W 
ramach projektu
współfinansowanego z 
Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w 
ramach Funduszu 
Inicjatyw 
Obywatelskich- 
Fundacja 
zoorganizowała 
warsztaty zjęciowe tj.:
warsztaty filmowe, 
plastyczne, 
muzyczne,taneczne, 
teatralne, koło 
sportowe i koło 
naukowe.

85.51.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Hostel Klimczokówka, 
który funkcjonowała w 
charakterze mieszkań 
readaptacyjnych, 
przebywałay w nim 
głównie kobiety ( w tym 
samotne matki z 
dziećmi)-mieszkańcy 
Hostelu w formie 
częściowego zwrotu 
kosztów pobytu 
dokonywali wpłat na 
rzecz Fundacji.

87.90.Z

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Hostel Klimczokówka 
realizował cele jak 
hostel „Królowej 
Pokoju” funkcjonował 
w charakterze mieszkań 
readaptacyjnych, 
przebywały w nim 
głównie kobiety ( w tym 
samotne matki z 
dziećmi). Przebywało w 
nim 14 osób. W 
placówce 
przeprowadzano 
również szkolenia 
pracowników służby 
zdrowia w zakresie 
profilaktyki i 
zapobiegania 
uzależnieniom dzieci i 
młodzieży.

87.90.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Warsztaty 
psychodramy"Dziecko 
w rodzinie - 
perspektywa terapeuty 
postmodernistycznego"
organizowane przez 
Fundacje Nadzieja w 
ramach programu 
operacyjnego FIO 
dofinansowanego z 
Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej( w 
ramach 
dz.nieodpłatnej)i 
częściowo 
dofinansowane przez 
beneficjentów-
uczestników szkolenia ( 
w formie częściowego 
pokrycia kosztów 
org.szkolenia- w 
ramach odpłatnej 
działalności 
statutowej).

85.59.B

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizacja 
wypoczynku letniego i 
zimowego w formie 
obozów 
terapeutycznych ( gdzie 
w większej mierze 
organizowane było w 
ramach nieodpłatnej 
działaności statutowej 
przy współpracy z 
organami administracji 
rządowej i 
samorządowej)oraz 
organizacja działań 
rekreacyjnych w formie 
kilkudniowych 
wyjazdów plenerowych 
do Istebnej i Wisły, 
realizowanych równeż 
w ramach odpłatnej 
działalności statutowej 
w formie częściowego 
pokrycia kosztów 
związanych z 
przejazdem-środków 
finansowych 
wpłacanych przez 
beneficjentów zadania.

87.90.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 11



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,168,367.65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,681,003.49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 55,568.25 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,303.69 zł

e) Pozostałe przychody 1,430,492.22 zł

0.00 zł

1,240,638.96 zł

17,400.00 zł

323,500.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 72,666.53 zł

0.00 zł

48,097.12 zł

20,634.50 zł

3,934.91 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26,798.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,581,538.96 zł

Druk: MPiPS 12
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,487,364.16 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 625,843.23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 26,798.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,767,501.83 zł 26,798.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,055,160.26 zł 26,798.00 zł

55,568.25 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

343,509.34 zł

313,263.98 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Rozbudowa Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" - przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego Fundacji

26,798.00 zł

1 Rozbudowa Katolickiego OśrodkaWychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" 26,798.00 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
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

30.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

24.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

2,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

100.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 717,881.94 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

614,493.62 zł

449,827.38 zł

- nagrody

- premie

300.00 zł

117,024.06 zł

- inne świadczenia 47,342.18 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 103,388.32 zł

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

717,881.94 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 24,812.03 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 693,069.91 zł

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

0.00 zł

40.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

40.00 osób

10.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

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
(patrz komentarz do punktu 4)

2,660.23 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

808.42 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

2,660.23 zł

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

3,552.87 zł

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

1 Dotacja celowa "Budowa 
przyłącza kanalizacji 
sanitarnej"

- umowa z dnia 16 maja 2013 
roku – nr umowy OS-
FI.3050.36.2013.PH nr ew. 
FK-0895/2013/OS – dotacja 
celowa przyznana na 
wspomaganie realizacji zadań 
modernizacyjnych i 
inwestycyjnych, służących 
ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej – 
porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej.
Celem inwestycji było 
przyłączenie nieruchomości 
będącej własnością Fundacji 
„Nadzieja” do sieci 
kanalizacyjnej.

Prezydent Miasta Bielska - Białej 9,000.00 zł

2 "Wakacje z nadzieją" Celem zadania było 
zoorganizowanie obozu 
letniego - terapeutycznego dla 
podopiecznych Fundacji 
Nadzieja. Obóz odbył się w 
Karkonoszach- podczas obozu 
podopiecznym zostało 
zapewnione pełne wyżywienie, 
opieka psycho-terapeutyczna 
oraz pedagogiczna. Odbywały 
się zajęcia terapeutyczne tj. 
społeczności, bilanse 
tygodniowe oraz indywidualne 
rozmowy terapeutyczne. 
Ponadto uczestnicy skorzystali 
różnych atrakcji turystyczno-
wypoczynkowych tj. wycieczka 
do Karpacza ( wyjazd kolejką, 
wejście na Śnieżkę, j

Prezydent Miasta Bielska-Białej 8,400.00 zł

3 "Bezpieczny Kąt" -umowa z dnia 26 czerwca 2013 
roku – nr umowy 
2440/ROPS/2013 – zadania 
prowadzone w ramach zadania 
publicznego realizowane pod 
nazwą własną „Bezpieczny Kąt”. 
Środki finansowe jakie 
otrzymaliśmy zostały przyznane 
na pokrycie takich kosztów jak 
częściowy zakup żywności dla 
podopiecznych Hostelu 
(komórki organizacyjnej 
prowadzonej w ramach 
Ośrodka), opłaty lokalowe 
Hostelu, zakup odzieży dla 
beneficjentów programu, 
zoorganizowanie wycieczki 
rowerowej ( w tym na zakup 
części i narzędzi rowerowych)

Marszałek Województwa Śląskiego 23,500.00 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)

4 "Nadzieja dla NADZIEI" umowa z dnia 3 września 2013 
roku – nr umowy 
3076/ROPS/2013- dotacja 
celowa dla podmiotów 
wykonujących działalność 
leczniczą, realizujących 
działania w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii na 
terenie województwa śląskiego 
z działu 851- Ochrona Zdrowia, 
rozdziału 85153 – Zwalczanie 
narkomanii.
Nazwa własna zadania 
„Nadzieja dla NADZIEI”, 
głównym działaniem było 
wykonanie robót budowlanych 
polegających na robotach 
wykończeniowych w 
dobudowanym skrzydle 
budynku oraz modernizacji auli 
Ośrodka.

Marszałek Województwa Śląskiego 300,000.00 zł

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

1 "Nadzieja zawieść nie może" - umowa z dnia 11 lipca 2012 
roku – nr umowy 410 II/12 – 
zadanie kontynuowane w roku 
2013.Głównym założeniem 
projektu była integracja i 
aktywizacja społeczna dzieci i 
młodzieży uzależnionych od 
środków psychoaktywnych.W 
ramach zadania realizowane 
były działania tj. zajęcia 
terapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży używających i 
uzależnionych od środków 
psychoaktywnych – zajęcia 
grupowe i zajęcia 
psychoedukacyjne, zajęcia 
rehabilitacyjne, zajęcia 
terapeutyczne, społeczność, 
bilanse tygodniowe.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 152,750.00 zł

2 "Bezpieczny Kąt" - umowa z dnia 2 stycznia 2013 
roku- nr umowy 105/R/13 – 
zadanie prowadzone w ramach 
zadania publicznego „ Program 
postrehabilitacyjny adresowany 
do osób po ukończonym 
procesie leczenia”.Głównym 
celem zadania była reintegracja 
społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
nawrotami choroby.

Minister Zdrowia 37,000.00 zł

3 "Dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych"

Integracja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych.

Minister Zdrowia 25,278.96 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Joanna Brzozowska/20.05.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1

4 "Świadczenia rehabilitacyjne 
dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywych"

Terapia dziec i młodzieży ( 
miedzy 13 a 18 rokiem zycia) 
uzaleznionej od narkotyków, 
alkoholu i innych środów 
psychoaktywnych.Cel to pomoc 
w zwalczaniu nałogu i powrocie 
do codziennego życia w 
trzeźwości.

Minister Zdrowia 1,025,610.00 zł
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