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 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie POLITES 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj     Polska Województwo Zachodniopomorskie Powiat    Szczecin 

Gmina     Szczecin Ulica    Dworcowa Nr domu        19 Nr lokalu         205 

Miejscowość      Szczecin Kod pocztowy     70-206 Poczta      Szczecin Nr telefonu   91 450 11 46 

 Nr faksu E-mail    biuro@polites.org.pl Strona www        www.polites.org.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

10.10.2002 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

17.09.2007 

5. Numer REGON 812544119 6. Numer KRS  0000134083 

za rok 2017 
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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 

Anna Graczyk-Osowska prezes 
     

Jakub Sztombka wiceprezes 
     

Wojciech Spychała sekretarz 
     

Ewelina Putresza skarbnik 
    

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 

Przemysław Landowski Przewodniczący 
     

Łukasz Jurczyński Członek 
     

Sławomir Muzioł Członek 
     

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1) działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
3) działalność charytatywną, 
4) działania w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
6) działania w sferze ochrony i promocji zdrowia, 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
8) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
11) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
12) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 
13) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14) działania w sferze  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
15) działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży, 
16) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
17) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
18) działania w sferze  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
19) działania w sferze turystyki i krajoznawstwa, 
20) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
21) działania w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
22) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym monitoring i rzecznictwo, 
23) działania w sferze ratownictwa i ochrony ludności, 
24) działania w sferze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą, 
25) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, 
27) promocję i organizację wolontariatu, 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą, 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
30) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka, 
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1–32. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

1) w sferze działalności nieodpłatnej: 
a) prowadzenie świetlic i placówek wsparcia dla dzieci, 
b) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami  
dysfunkcjami, 
c) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i 
seminariów służących realizacji celów statutowych, 
d) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów 
statutowych, 
e) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans, 
równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu, 
f) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego, 
g) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, 
h) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży, 
i) organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, 
j) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących 
realizacji celów statutowych, 
k) organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu, 
l) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji 
publicznej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi.  
2) organizację imprez kulturalnych, koncertów, imprez turystycznych i sportowych, 
3) organizację szkoleń, kursów, konferencji, 
4) utrzymywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 
5) współpracę z ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka, świetlicami 
środowiskowymi, 
6) inicjowanie i wspieranie działań młodzieży, 
7) organizację i koordynację działań na rzecz wolontariatu, 
8) w sferze działalności odpłatnej: 
a) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami 
i dysfunkcjami, 
b) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i 
seminariów służących realizacji celów statutowych, 
c) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów 
statutowych, 
d) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego, 
e) organizowanie imprez turystycznych i sportowych, 
f) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży, 
g) organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży, 
h) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących 
realizacji celów statutowych, 
i) organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Regionalne Centrum Wolontariatu 
Osoby odpowiedzialne: Anna Biały, Katarzyna Michałek  
Wolontariusze: Salome Tsirekidze, Olha Mishevska, Anna Swiderski, Metaxoulla Kleanthous 
FB „Wolontariat w Szczecinie”. Również wolontariusze mogli umieszczać w serwisie mojwolontariat.pl swoje profile.  

Powstała Mapa Wolontariatu w Szczecinie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej 

Stowarzyszenia POLITES.  

Zadaniem pracowników CW było aktywne prowadzenie pośrednictwa wolontariatu (wstępne rozmowy z wolontariuszami 

określające umiejętności i predyspozycje kandydatów, kierowanie wolontariuszy do organizacji/instytucji, a także 

monitorowanie współpracy wolontariuszy z podmiotami uprawnionymi do korzystania z ich pomocy) oraz organizacja i 

przeprowadzenie szkoleń wstępnych i szkoleń specjalistycznych dla wolontariuszy. W trakcie trwania zadania 

wzmacnialiśmy organizatorów wolontariatu poprzez prowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych w szczecińskich 

instytucjach i organizacjach pozarządowych w zakresie przyjmowania i pracy z wolontariuszami. Prowadziliśmy również 

warsztaty dla początkujących wolontariuszy w naszej siedzibie oraz w szkołach.  

Kontynuowany był program „Grupy dyżurujących wolontariuszy” działających w placówkach oświatowych oraz grup 

nieformalnych. Grupy wolontariuszy biorące udział w programie pełniły 5 dyżurów. Każda z grup była w gotowości do 

pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym,  uczniom.  Do „dyżurnych wolontariuszy” zgłosiły się grupy z Gimnazjum nr 

34 w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie, LO nr VII w Szczecinie, Szkoły Podstawowej nr 7  w Szczecinie oraz 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie.  

Zadaniem „dyżurnych wolontariuszy” było również organizowanie akcji społecznych na terenie miasta i na rzecz jego 
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mieszkańców.  Dyżurni wolontariusze zorganizowali warsztaty plastyczne dla dzieci w szpitalu, warsztaty artystyczne dla 

przedszkolaków, warsztaty o wolontariacie dla młodszych uczniów, prezentacje o wolontariacie oraz możliwościach 

wolontariatu w Szczecinie – jakie organizacje potrzebują wsparcia wolontariuszy.  

W celu upowszechnienia idei wolontariatu zorganizowano takie akcje jak: Godzina dla Szczecina, Szczeciński nieWielki 

Festiwal Wolontariatu, Szybka Randka z Wolontariatem.   

„Godzina dla Szczecina” –  20-22 października odbyła się 6. edycja akcji Godzina dla Szczecina w partnerstwie z Kurierem 

Szczecińskim. Idea akcji polegała na wymyśleniu oraz realizacji pożytecznej dla miasta i mieszkańców akcji wolontariackiej. 

W akcji udział wzięło 31 grup ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceum oraz rodzin. Opisy akcji wraz ze zdjęciami zostały 

opublikowane na FB Stowarzyszenia POLITES.  Zwyciężyli wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w 

Szczecinie z 496 głosami/polubieniami. W akcji udział wzięły 633 osoby, a informacja o akcji objęła swoim zasięgiem ponad 

55 000 użytkowników FB. Pozostali uczestnicy również zostali wyróżnieni dzięki wsparciu szczecińskich instytucji oraz firm 

prywatnych: Pogoń Szczecin S.A., Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Opera na Zamku, Bajgle Króla Jana, Teatr 

Współczesny w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie, Ośrodek Teatralny Kana, Las Sztuki, Przepraszam Tworzę się., Teatr 

Mały, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Columbus Coffee, Escape Room Szczecin, LABIRYNT Laser Tag Szczecin.  

„Szybka Randka z Wolontariatem” – działanie było realizowane w partnerstwie ze szczecińskimi restauracjami (w tym roku 

była to Pauza Cafe, Galeria Kaskada oraz Vege Club Amar) oraz organizacjami pozarządowymi/instytucjami publicznymi, 

m.in.  Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, FAR - region zachodniopomorski, Fundacja Viva - Akcja na 

Rzecz Zwierząt oddział Szczecin, Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, 

Biuro Porad Obywatelskich w Szczecinie, Program Starszy Brat Starsza Siostra, Stowarzyszenie RAZEM, Caritas, 

Stowarzyszenie „Więź”, Ośrodka Teatralnego Kana, Fundacji Mam Marzenie, Stowarzyszenie Wiosna i Akademia 

Przyszłości, Stowarzyszenie POP-ART, itd. 

Celem akcji było przybliżenie szczecinianom sylwetek działających w różnych obszarach wolontariuszy, w formie szybkich 5 

minutowych randek. Dzięki temu można było porozmawiać z wyjątkowymi ludźmi, którzy na co dzień działają w obszarze 

wolontariatu, poznać ich doświadczenia, motywacje do działania. Dla wolontariuszy była to dobra okazja do wymiany 

doświadczeń i wspólnego spotkania. Dla organizacji/instytucji to możliwość zaprezentowania swojej oferty wolontariatu i 

swojej działalności społecznej. Akcja pokazuje szerokie spektrum wolontariatu i łamie stereotypy o tym, że jest to jedynie 

pomoc dzieciom czy osobom starszym. Łączy pokolenia, ponieważ podobnie jak w roku ubiegłym uczestniczyli w nich 

wolontariusze w różnym wieku, o różnych doświadczeniach oraz prezentuje różnorodność obszaru wolontariatu jaki można 

podejmować w Szczecinie. Była to też dobra okazja dla samych wolontariuszy na spotkanie we własnym gronie i wymianę 

doświadczeń.  Z roku na rok akcja cieszy się coraz większą popularnością, w roku 2017 odbyły się 3 takie akcje, w każdej z 

nich udział wzięło średnio  10 wolontariuszy z rożnych organizacji/instytucji, w każdej akcji udział wzięło  co najmniej 30 

osób. 

„Szczeciński (nie)Wielki Festiwal Wolontariatu”  odbył się w dniach 7-9 czerwca. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy 

dzieci i opiekunów z Przedszkola Publicznego 27 „Żagielek”, oraz Przedszkola  Publicznego nr 41 „Źródełko”.  

Rozmawialiśmy o pomaganiu i odkrywaliśmy czym jest wolontariat. Od słów przeszliśmy do czynów i każda z grup 

przygotowała coś dla innych. Grupa przedszkolaków z PP27 wystąpiła z programem artystycznym przed mieszkańcami 

Domu Kombatanta oraz przygotowała własnoręcznie dla mieszkańców drobne upominki. Przedszkolaki z PP 41 

zorganizowały akcję zbiórki rzeczy dla Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Fundacji na Rzecz Zwierząt DZIKA OSTOJA. Dary 

zostały przekazane przedstawicielom tych placówek podczas festynu gier i zabawa, które z kolei przygotowali dla dzieci 

wolontariusze z „Klasy z Wolontariatem” (działającej w Gimnazjum nr 34). Ostatniego dnia Festiwalu zorganizowano dla 

uczniów klas szóstych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  WOLOGRĘ – grę miejską. 

Zgłosiło się 6 grup uczniów (w sumie 62 osoby) – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła 

Podstawowa nr 35, Gimnazjum nr 12 im. St. Lema, Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego. Do współpracy 

zaprosiliśmy również szczecińskie organizacje/instytucje współpracujące z wolontariuszami, znajdujące się na Mapie 

Wolontariatu: Promedia - Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie POP-ART.  Porozmawiajmy o Popkulturze, ale 

raczej taktownie, Szczeciński Inkubator Kultury, Polski Związek Głuchych, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 

Caritas „Św. Rodzina”, Fundacja Dr Clown, Ośrodek Teatralny Kana. Zadaniem uczestników było odnalezienie tych 

placówek (korzystając z mapy wolontariatu) oznaczenie dotarcia do miejsca w mediach społecznościowych (check in i 

publikacja zdjęcia), zapoznanie się ze specyfiką działalności danej organizacji,  fotograficzna/ filmowa dokumentacja 

wizyty, wykonanie misji specjalnej – pytanie/zadanie/wyzwanie. Za odpowiedzi na pytania, wykonanie zadania 

przedstawiciele organizacji będą przyznawać punkty. Celem gry było pokazanie różnorodności działań 

organizacji/instytucji, możliwości działania jakie mają wolontariusze w tych miejscach, promocja mapy w olontariatu. 

W festiwalu udział wzięło ok.  300 osób; 

„Barwy Wolontariatu” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, którego 



 

5 

organizatorem etapu regionalnego w województwie zachodniopomorskim jest Centrum Wolontariatu w Szczecinie. 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program 

wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i 

wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i 

aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym 

zgłoszeniom, organizatorzy co roku, mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w 

pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w 

organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają 

pensjonariuszy hospicjów i szpitali. Konkurs w tym roku miał charakter jedynie regionalny. Tak jak w roku ubiegłym  CW 

podjęło współpracę w realizacji kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu z Samorządem Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz z Urzędem Miasta Szczecin.  Do konkurs zgłoszono w sumie 21 wolontariuszy i grup 

wolontariuszy, z czego 9 zgłoszeń zostało odrzucony z przyczyn formalnych braków- braki podpisów. Kapituła Konkursowa 

wybrała 3 laureatów. 

W trakcie trwania zadania aktywnie wspieraliśmy współpracę przy organizacji wydarzeń/happeningów zainicjowanych 

dzięki współpracy z SKW z sektorem poza i samorządowym. Współpracowaliśmy z Urzędem Miasta Szczecin, placówkami 

oświatowymi, a także Inkubatorem Kultury i Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 oraz innymi 

podmiotami działającymi w obszarze szeroko pojętej pomocy i aktywności obywatelskiej. Dodatkowo usystematyzowana 

została współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie poprzez porozumienie w zakresie organizacji wolontariatu. 

W ramach współpracy oraz wspólnych działań promocyjnych z różnymi podmiotami planujemy udział w „Przystanku 

wolontariat”. Jest to wspólne działanie realizowane w partnerstwie m.in. z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa 

Zachodniopomorskiego Szczecińskim Inkubatorem Kultury oraz Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego i 

innymi instytucjami oraz organizacjami ze Szczecina oraz regionu. Pretekstem jest przypadający 5 grudnia 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, z tej okazji wszyscy partnerzy organizują wydarzenia o różnej formie – happeningi, 

seminaria, szkolenia, które łączy tematyka wolontariatu. Wspólnym celem działania jest popularyzacja idei wolontariatu i 

aktywności obywatelskiej, a także pokazanie bogatej oferty wolontariatu w instytucjach/organizacjach miejskich.   

Podjęto również współpracę z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach zawartego z instytucją 

porozumienia pracownice CW przeprowadziły trzy szkolenia dla nauczycieli pn. „Wolontariat w szkole”. Podczas szkolenia 

nauczycielom przybliżone zostały następujące zagadnienia: formalności, dokumentacja; podstawy prawne tworzenia SKW; 

tworzenie planu pracy i regulaminu SKW; sposoby rekrutacji;  analiza potrzeb, możliwości i umiejętności wolontariuszy do 

planowanej pracy; analiza potrzeb środowiska lokalnego; sposoby ewaluacji pracy wolontariackiej i uzyskiwania informacji 

zwrotnej; nagradzanie wolontariuszy. W szkoleniu wzięło udział ok. 40 nauczycieli.  

Starszy Brat Starsza Siostra 
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Michałek 
W roku 2017 Stowarzyszenie POLITES kontynuowało rozpoczętą w 2016 roku trzynastą edycję Programu, a od października 

rozpoczęła się czternasta edycja Programu. Program Starszy Brat Starsza Siostra oparty jest na oddziaływaniu wolontariusza 

– mentora  na dziecko. Wolontariusz i dziecko przez okres kilku miesięcy spotykają się ze sobą w domu u dziecka. 

Priorytetowe cele pracy to przede wszystkim: polepszenie wyników szkolnych i rozwijanie umiejętności edukacyjnych dzieci 

i młodzieży – beneficjentów Programu, poprawa  jakości  życia dziecka i jego rodziny. Od stycznia do czerwca w programie 

uczestniczyło 16 wolontariuszy i 17 podopiecznych, a od września do grudnia 3 pary: wolontariusz – podopieczny. 

Przeprowadzony został sześciogodzinny kurs szkoleniowy dla wolontariuszy, w którym udział wzięło 10 wolontariuszy. 

Odbyły się warsztat artystyczny „Wielkanocne pisanki” w których udział wzięło 10.   

Pierwsza Pomoc w Lekcjach  
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Michałek  

Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach to cotygodniowe spotkania uczniów wraz z przypisanymi im wolontariuszami. Od 

stycznia do czerwca 2017 w Program zaangażowanych było 20 wolontariuszy i 20 uczniów natomiast od września do 

grudnia zaangażowanych było 10 wolontariuszy i 10 uczniów. Zakres tematyczny pomocy obejmował przedmioty: język 

polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, chemia i fizyka na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

 

NieWielcy wolontariusze  

Osoby odpowiedzialne: Anna Biały, Kasia Michałek  

W projekcie uczestniczyły 3 szczecińskie przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 5 Magnolia, Przedszkole nr 75 Romera, 

Przedszkole nr 3 Pentliczek. W każdym z Przedszkoli zrealizowaliśmy warsztaty o wolontariacie, które były nieznacznie 

modyfikowane uwzględniając specyfikę danego przedszkola, wiek dzieci, środowisko lokalne i inne czynniki.  W ramach 

projektu powstała bajka o wolontariacie uwzględniająca też dzieci z danego przedszkola jako jej bohaterów. W każdym z 

trzech przedszkoli odbyliśmy wizyty służące wypracowaniu działań ze społecznością lokalną. Warsztaty przeprowadziliśmy 
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dla każdej z grup w każdym z przedszkoli (po 4-5 grup) około 12 warsztatów łącznie. Razem z kadrą przedszkola 

wypracowaliśmy działanie społeczne w lokalny środowisku, które zostały zrealizowane przez dzieci. Zrealizowano działania 

animacyjne i pomocowe: 

- PP Magnolia – zbiórka karmy dla zwierząt i wizyta, pomoc w schronisku 

- PP Pentliczek- występ artystyczny dla seniorów, podopiecznych DPS Potulicka 

- PP nr 75 – przedstawienie „Dwa misie” dla dzieci z placówki wsparcia dziennego Wesoła Chatka i dla seniorów z Domu 

Senior Wigor +.  

Przedszkola nawiązały i wzmocniły współpracę w lokalnym środowisku, zaangażowana została społeczność przedszkolna 

(także rodzice) w działania. Przedszkola wzięły udział także w akcji „Godzina dla Szczecina”, co jest kolejnym dodatkowym 

pozytywnym efektem zrealizowanych działań. Najwięcej korzyści udział w projekcie przyniósł zarówno odbiorcom działań 

pomocowych przez dzieci- tj. innych dzieci, seniorów, jak i samym dzieciom. Dzieci zdobyły wiedzę na temat wolontariatu, 

wykazały się inicjatywą, chęcią, gotowością, szczerością i niezwykłym urokiem niesionej pomocy. W kreatywny i twórczy 

sposób pracowały nad realizacją działania, które realizowały ucząc się współpracy w grupie i działania dla innych. 

 

Jeden na jeden – Fundacja TESCO  

Osoby odpowiedzialne: Anna Biały, Kasia Michałek  

Osoby wspierające/wolontariusze: Salome Tsirekidze, Olha Mishevska, Anna Swiderski, Metaxoulla Kleanthous, Ewelina 

Sobecka  

Projekt dotyczył dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz ich funkcjonowania w społeczności. Wsparcie dla nich 

okazywali starsi wolontariusze, którzy pomagali pokonywać trudności szkolne oraz spędzali z nimi czas wolny od nauki. 

Stworzyliśmy stałe pary wolontariusz-dziecko dzięki czemu obie strony miały szansę się poznać, zaprzyjaźnić, nabrać do 

siebie zaufania. Oprócz indywidualnych spotkań w naszej siedzibie lub w domu rodzinnym zorganizowaliśmy w grudniu 

wspólny warsztat artystyczny o tematyce świątecznej w grudniu. W projekcie udział bierze 20 par dziecko-wolontariusz i 

będzie kontynuowany w roku 2018.   

 
Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu 

Osoby odpowiedzialne: Przemysław Landowski, Anna Biały, Katarzyna Michałek  

Wolontariusze: Salome Tsirekidze, Olha Mishevska, Anna Swiderski, Metaxoulla Kleanthous, Szymon Dżugaj, Łukasz 

Szypka, Alicja Porazik, Ola Milanowska, Maja Lisowska, Roksana Gulcz, Dawid Baczkowski, Ernest Osiak  

Forum zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny 

Raszki w Szczecinie. Udział i zaangażowanie uczniów w roli organizatorów przyniosło pozytywne efekty dla samego Forum 

jak i wiele dało uczniom. Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu – Wolontariat w szkole i nie tylko, odbyło się 4 grudnia 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Hoża 6. Udział w forum wzięło ponad 100 przedstawicieli 20 szkół 

wszystkich szczebli edukacji ( tzn. szkoły podstawowe klasy IV-VII, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) ze Szczecina i 

regionu. Z każdej szkoły reprezentacja liczyła maksymalnie 4 osoby - 3 uczniów i jednego opiekuna.  Na etapie zgłoszeń 

zespoły przysyłały opisy zrealizowanych działań, które zostały zawarte w dostępnej na Forum i w siedzibie POLITESU 

publikacji „Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu”. Partnerami Forum byli: Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej, Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Fundacja "Dr Clown" Oddział w Szczecinie oraz Siostry 

Misjonarki Miłości. Młodzi wolontariusze podczas giełdy dobrych praktyk mieli okazję zaprezentować swoje najciekawsze 

inicjatywy oceniane przez wszystkich uczestników w trzech kategoriach: 1. świeżość, innowacyjność; 2. dobroczynność; 3. 

zdobywanie nowych umiejętności. 

Podczas giełdy swoje projekty zaprezentowało 12 – czteroosobowych drużyn. Każdy zespół prezentował tylko jedno 

wybrane działanie społeczne. W kategorii świeżość i innowacje wyróżniona została inicjatywa "Podaruj dzieciom Iskierkę 

Radości - szczecińskie szkoły dla potrzebujących"  wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie. W kategorii zdobywanie 

nowych umiejętności wyróżniono wolontariuszy z Internatu Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i 

Politechnicznej  w Szczecinie, którzy działają na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka "Szczęśliwa siódemka". W kategorii 

dobroczynność wyróżniono inicjatywę rejestracji potencjalnych dawców szpiku  #Komórkomania Szkolnego Koła 

Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie. Najwyżej notowaną inicjatywą w naszej giełdzie dobrych praktyk okazała się 

akcja "Podaruj dzieciom Iskierkę Radości - szczecińskie szkoły dla potrzebujących"  wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 5 w 

Szczecinie. Nagrodę specjalną, zespołu Centrum Wolontariatu w Szczecinie zyskało działanie "Od faktury do tektury, czyli jak 

powstaje książka dotykowa"  wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie. Forum zostało objęte Honorowym 

Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin, Pana 

Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Magdalena Zarębskiej-Kuleszy. 

 
Projekt „#POLITES 15”, zrealizowany w ramach dofinansowania ze środków Miasta Szczecin - mikroDOTACJE2017 

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Michałek, Anna Biały 

Wolontariuszki: Salome Tsirekidze, Olya Mishevska, Metaxoulla Kleanthous, Anna Swiderski 

Celem projektu realizowanego w ramach mikroDOTACJI było zaangażowanie mieszkańców Szczecina do podjęcia dyskusji 
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wokół pojęcia obywatel. Pretekstem do skupienia się na tym temacie były 15 urodziny Stowarzyszenia POLITES, którego 

misją jest właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Na wydarzeniu dnia 20.10.2017 spotkali się ludzie związani i 

współpracujący z POLITESem, zarówno społecznicy, wolontariusze, uczestnicy projektów, nauczyciele, przedstawiciele 

innych organizacji, samorządu – odbiorcy i partnerzy realizowanych przez POLITES działań, łącznie ponad 100 osób. 

Jubileusz był okazją do spotkania, podsumowań 15 lat działalności Stowarzyszenia w mieście, podziękowania wszystkim 

współpracownikom i osobom, które wspierały działania Stowarzyszenia. Spotkanie w uroczystej i przyjacielskiej atmosferze 

było też okazją celebrowania - tak ważnego dla wzmacniania i motywowania wolontariuszy i docenienia pracy 

społeczników, wymiany myśli i opinii, zebrania i podzielenia się dobrymi praktykami. Urodziny umożliwiły podziękowanie 

wielu osobom i były okazją do integracji, wzmacniania sieci współpracy.  

Drugim elementem projektu było zaangażowanie młodzieży w wieku 15 lat do dialogu o obywatelskości. Zrealizowano dwa 

warsztaty dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego. Idea jaka im przyświecała to poznanie myślenia o 

obywatelskości przez 15latków i włączenie ich, zaangażowanie w działalność obywatelską. Zrealizowano 2 warsztaty 

„POLITES - what does it mean to  15 teen?”.  Podczas warsztatów kręcone były filmiki. Młodzież wypowiadała się na różne 

kwestie dotyczące znaczenia bycia obywatelem, aktywistą.  

Dodatkowo, warsztaty zostały wzbogacone akcentem międzykulturowym. Wolontariuszki europejskie pracujące w biurze w 

ramach projektu Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) przeprowadziły krótkie zabawy z młodzieżą. 

Trwałe rezultaty projektu to dwa filmiki.  Film #POLITES - what does it mean to 15 teen? prezentuje znaczenia i sposoby 

rozumienia pojęcia obywatel przez młodych, a drugi to filmik, którego bohaterami są goście jubileuszu - osoby związane ze 

Stowarzyszeniem i ich historie związane z organizacją, aktywnością społeczną i wolontariatem. Oba filmy są opublikowane 

w Internecie. 

 

Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat  

Osoby odpowiedzialne: Anna Biały, Kasia Michałek  

Projekt obejmował realizację 3 filmów  prezentujących wolontariat na Pomorzu Zachodnim ( wolontariat rodzinny, 

wolontariat młodzieżowy i wolontariat seniorów) oraz projekt i wykonanie muralu z hasłem promującym wolontariat przez 

młodzież przy wsparciu profesjonalisty – streetartowca. W ramach zadania zrealizowaliśmy na terenie województwa 

zachodniopomorskiego nagrania prezentujące wolontariat, sylwetki i działania wolontariuszy na Pomorzu Zachodnim. Do 

udziału w nagraniach zaangażowało się blisko 20 organizacji i instytucji z terenu województwa współpracujących z 

wolontariuszami. Na sesjach nagraniowych spotykaliśmy się z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji, instytucji w 

Szczecinie, Gryfinie, Szczecinku, Świnoujściu i w Warnicach koło Pyrzyc. Mieliśmy okazję omówić realizowane działania, 

poznać wolontariuszy i tych którym pomagają. Same nagrania spotkały się z pozytywnym odbiorem, my jako 

przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu mieliśmy okazję do rozmów i poznaniu specyfiki pracy wolontariuszy 

w regionie. Organizację filmów i same nagrania pozwoliły na dokumentację efektów pracy wolontariuszy. Jednocześnie już 

w tym miejscu polecamy projekt realizacji filmów na Pomorzu do kontynuacji czy poszerzenia formuły o bardziej 

reportażową formułę ze względu na to, że takie działania pozwalają wydobyć na światło dzienne i promować pracę 

wolontariuszy, stanowią dla ich samych uhonorowanie i są nośnikiem pięknych idei realizowanych w rzeczywistości oraz 

prezentują unikatowe osobo i ich historie, a przede wszystkim potwierdzają praktykowanie wolontariatu na terenie 

Pomorza Zachodniego. W ramach realizacji zadania współpracowaliśmy z m.in.: Domem Pomocy Społecznej na ul. 

Potulickiej, zespołem Srebrzyści Akordeoniści,  Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości, młodzieżą z SP nr 7 im. Heleny 

Raszki, Lokalnym Centrum Wolontariatu w Świnoujściu i Międzyzdrojach – Fundacja Motywacja i Działanie i rezerwatem 

zwierząt, Stowarzyszeniem POP-ART., Przedszkolem Publicznym nr 3 i PP nr 75, Biblioteką Publiczną i Przedszkolem, 

lokalnymi aktywistami i osobami chorymi w Gryfinie, gminą Warnice i lokalnym stowarzyszeniem, Domem Senior Wigor + w 

Szczecinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinku. W realizacji filmów udział wzięli także wolontariusze 

Stowarzyszenia POLITEs i wolontariusze europejscy z programu EVS Erasmus +, którzy na co dzień są wolontariuszami w 

szkole i przedszkolach w Szczecinie i w przedszkolu w Stargardzie. Zrealizowane filmy dokumentują wolontariat 

młodzieżowy, rodzinny i seniorów realizowany na Pomorzu Zachodnim i stanowią promocję tych działań. Istotą etiud 

filmowych jest to, że w atrakcyjnej formule prezentują możliwe działania, prawdziwych bohaterów. Osoby, które na co 

dzień działają wolontariacko oraz korzyści jakie daje wolontariat zarówno osobom jak    i podmiotom, którym pomagają 

wolontariusze, jak i samym wolontariuszom. Wymienione miejscowości i organizacje są wskazane przez pracowników 

Centrum Wolontariatu jako miejsca, w których bardzo dobrze realizowane są różnorodne formy wolontariatu.  

Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat - to cykl działań dotyczących wolontariatu, których celem była szeroka 

prezentacja publiczna istniejących form wolontariatu na Pomorzu Zachodnim oraz jego rozwój i promocja. Pomorze 

Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat obejmował realizację 3 filmów  prezentujących wolontariat na Pomorzu Zachodnim ( 

wolontariat rodzinny, wolontariat młodzieżowy i wolontariat seniorów) oraz projekt i wykonanie muralu z hasłem 

promującym wolontariat przez młodzież przy wsparciu profesjonalisty – streetartowca. W ramach zadania zrealizowaliśmy 

na terenie województwa zachodniopomorskiego nagrania prezentujące wolontariat, sylwetki i działania wolontariuszy na 

Pomorzu Zachodnim. Do udziału w nagraniach zaangażowało się blisko 20 organizacji i instytucji z terenu województwa 

współpracujących z wolontariuszami. Na sesjach nagraniowych spotykaliśmy się z wolontariuszami i przedstawicielami 
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organizacji, instytucji w Szczecinie, Gryfinie, Szczecinku, Świnoujściu i w Warnicach koło Pyrzyc. Mieliśmy okazję omówić 

realizowane działania, poznać wolontariuszy i tych którym pomagają. Same nagrania spotkały się z pozytywnym odbiorem, 

my jako przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu mieliśmy okazję do rozmów i poznaniu specyfiki pracy 

wolontariuszy w regionie. Organizację filmów i same nagrania pozwoliły na dokumentację efektów pracy wolontariuszy. 

Jednocześnie już w tym miejscu polecamy projekt realizacji filmów na Pomorzu do kontynuacji czy poszerzenia formuły o 

bardziej reportażową formułę ze względu na to, że takie działania pozwalają wydobyć na światło dzienne i promować pracę 

wolontariuszy, stanowią dla ich samych uhonorowanie i są nośnikiem pięknych idei realizowanych w rzeczywistości oraz 

prezentują unikatowe osobo i ich historie, a przede wszystkim potwierdzają praktykowanie wolontariatu na terenie 

Pomorza Zachodniego. W ramach realizacji zadania współpracowaliśmy z m.in.: Domem Pomocy Społecznej na ul. 

Potulickiej, zespołem Srebrzyści Akordeoniści,  Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości, młodzieżą z SP nr 7 im. Heleny 

Raszki, Lokalnym Centrum Wolontariatu w Świnoujściu i Międzyzdrojach – Fundacja Motywacja i Działanie i rezerwatem 

zwierząt, Stowarzyszeniem POP-ART., Przedszkolem Publicznym nr 3 i PP nr 75, Biblioteką Publiczną i Przedszkolem, 

lokalnymi aktywistami i osobami chorymi w Gryfinie, gminą Warnice i lokalnym stowarzyszeniem, Domem Senior Wigor + w 

Szczecinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinku. W realizacji filmów udział wzieli także wolontariusze 

Stowarzyszenia POLITEs i wolontariusze europejscy z programu EVS Erasmus +, którzy na co dzień rsą wolontariuszami w 

szkole i przedszkolach w Szczecinie i w przedszkolu w Stargardzie Szczecińskim. Zrealizowane filmy dokumentują 

wolontariat młodzieżowy, rodzinny i seniorów realizowany na Pomorzu Zachodnim i stanowią promocję tych działań. Istotą 

etiud filmowych jest to, że w atrakcyjnej formule prezentują możliwe działania, prawdziwych bohaterów. Osoby, które na 

co dzień działają wolontariacko oraz korzyści jakie daje wolontariat zarówno osobom jak    i podmiotom, którym pomagają 

wolontariusze, jak i samym wolontariuszom. Wymienione miejscowości i organizacje są wskazane przez pracowników 

Centrum Wolontariatu jako miejsca, w których bardzo dobrze realizowane są różnorodne formy wolontariatu.  

Realizacja części zadania tj.  projektu i wykonania muralu nie była możliwa. Bardzo zależało nam na wykonaniu muralu z 

hasłem promującym wolontariat na Pomorzu Zachodnim w podanej we wniosku lokalizacji na ul. Owocowej, którą 

zaproponowaliśmy jako miejsce realizacji muralu mając zgodę ZDiTM na umieszczenie muralu na murze oporowym w pasie 

ul Owocowej/ Korzeniowskiego z dn.21.08.2017. Podjęliśmy wszelkie starania organizacyjne i szukaliśmy rozwiązań, gdy 

pojawiały się trudności.  Realizacja muralu w podanej lokalizacji była niemożliwa z kilku powodów. Konieczny okazał się 

projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Owocowej, jaki zatwierdzić musi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Komendant Wojewódzki Policji.  Na etapie wnioskowania nie przewidzieliśmy takiej 

pozycji w budżecie. Na etapie realizacji zadania, prowadziliśmy rozmowy telefoniczne z Policją i  i korespondencję 

elektroniczną z WGKiOŚ UM Szczecin,  by ustalić czy we wskazanej lokalizacji konieczny jest projekt czasowej organizacji 

ruchu czy zajęcie pasa drogowego. Ostatecznie potrzebny był projekt, na który nie mieliśmy środków 

finansowych. Podjęliśmy niezbędne działania do realizacji zadania. Odbyliśmy spotkania w UM Szczecin, w biurze architekta 

miasta, miejskiego konserwatora zabytków, pobraliśmy dokumentację geodezyjną. Czas, który przeznaczyliśmy na 

uzyskanie informacji i konsultacje znacznie opóźnił realizację muralu, tak , że nawet gdybyśmy posiadali projekt czasowej 

organizacji ruchu istniałoby ryzyko nie uzyskania wymaganych pozwoleń w określonym czasie. Dodatkowymi trudnościami 

uniemożliwiającymi realizację muralu są warunki pogodowe. Sprawę realizacji muralu, nawet w innym terminie, w podanej 

lokalizacji komplikuje fakt, że w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, jako zadanie dzielnicowe małe Śródmieście 

wygrał projekt “Witaj w Szczecinie- mural przy ulicy Owocowej na murze naprzeciw nowego wyjścia z dworca”. 

 
Zajęcia feryjne „cultureshake”  

Osoba odpowiedzialna: Anna Graczyk-Osowska  

Wolontariusze: Cristina Perez Bueno, Gesine Werner, Vakhtang Berikashvili, Rusudan Dalakishvili, Viktoriia Sovpenchuk, 

Daria Dimitriu, Andrea Temperanza  

Wolontariusze europejscy przy wsparciu wolontariuszy polskich zorganizowali dwa turnusy zajęć zimowych dla młodzieży. 

Zajęcia pod nazwą „Culture Shake” odbyły się w dniach 13.02.2017 – 17.02.2017 (pierwszy turnus) i 20.02 -24.02.2017 

(drugi turnus) i przeznaczone były dla młodzieży w wieku 12 -16 lat. W pierwszym turnusie udział wzięło 16 osób, w drugim 

14. Pierwsze dni zajęć były dnami integracyjnymi dla młodzieży i wolontariuszy. Podczas kolejnych dni uczestnicy zajęć 

poznawali kraje, z których pochodzili wolontariusze – Hiszpanię, Niemcy, Włochy, Ukrainę, Gruzję. Prowadzone były liczne 

gry i zabawy ruchowe, integracyjne i zespołowe. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. 

 

Wolontariat Europejski – Organizacja koordynująca i  goszcząca wolontariuszy 

Osoba odpowiedzialna: Ewelina Putresza 

Koordynatorzy wolontariuszy: Ewelina Sobecka, Jakub Sztombka, Anna Graczyk-Osowska 

Od sierpnia 2016 do końca lipca 2017 r. zrealizowane zostały 4 projekty długoterminowego Wolontariatu Europejskiego w 

ramach programu Erasmus+ Młodzież: “AcitveEVS – Partner Countries” (4 osoby, w tym: 2 z Ukrainy i 2 z Gruzji), “Active EVS 

– Programme Countries” (3 osoby, w tym: jedna z Węgier, jedna z Hiszpanii, jedna z Włoch), “powerONevs – Partner 

Countries” (4 osoby, w tym: 3 z Albanii i jedna z Gruzji)  i “powerONevs – Programme Countries” (6 osób, w tym: 2 z 
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Hiszpanii, jedna z Rumunii, jedna z Macedonii, jedna z Grecji i jedna z Niemiec). W okresie sprawozdawczym, czyli od 1 

stycznia 2017 do lipca 2017, osoby te realizowały działania:  

- 4 wolontariuszy pracowało w biurze Stowarzyszenia POLITES (jedna osoba z Ukrainy, jedna z Gruzji, jedna z Hiszpanii i 

jedna z Niemiec): organizowały i prowadziły warsztaty tematyczne (z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, 

Halloween itd.), wspierały programy Stowarzyszenia POLITES (Pierwsza Pomoc w Lekcjach, Starszy Brat Starsza Siostra, 

Regionalne Centrum Wolontariatu, Masz Głos), brali czynny udział w Przystanku Wolontariat, promowali wolontariat 

europejski i Program Erasmus+ wśród młodzieży i studentów, prowadzili warsztaty nt. praw człowieka w szkołach; 

- 2 wolontariuszy pracowało w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej nr 1 w Szczecinie (1 osoba z Gruzji i 

jedna osoba z Węgier): wspierały pracowników placówki w codziennej opiece nad dziećmi (czynności higieniczne, 

przebieranie dzieci, pomoc przy posiłkach), animowali gry i zabawy, prowadzili zajęcia dla dzieci (dot. ich krajów, kultury, 

zainteresowań), brały udział w wydarzeniach Stowarzyszenia POLITES (tydzień praw człowieka, Żywa Biblioteka 

Wolontariatu); 

- 5 wolontariuszy pracowała w Przedszkolu Publicznym nr 18 w Szczecinie (dwie osoby z Albanii, jedna osoba z Rumunii, 

jedna osoba z Grecji i jedna z Macedonii): wspierały pracowników placówki w codziennej opiece nad dziećmi (czynności 

higieniczne, przebieranie dzieci, pomoc przy posiłkach), animowali gry i zabawy, prowadzili zajęcia dla dzieci (dot. ich 

krajów, kultury, zainteresowań), brały udział w wydarzeniach Stowarzyszenia POLITES (tydzień praw człowieka, Żywa 

Biblioteka Wolontariatu); 

- 3 wolontariuszy pracowało w Przedszkolu Publicznym nr 27 (jedna osoba z Albanii i dwie osoby z Hiszpanii): wspierały 

pracowników placówki w codziennej opiece nad dziećmi (czynności higieniczne, przebieranie dzieci, pomoc przy posiłkach), 

animowali gry i zabawy, prowadzili zajęcia dla dzieci (dot. ich krajów, kultury, zainteresowań), brały udział w wydarzeniach 

Stowarzyszenia POLITES (tydzień praw człowieka, Żywa Biblioteka Wolontariatu); 

- 3 wolontariuszy w Gimnazjum nr 34 (jedna osoba z Ukrainy, jedna z Gruzji, jedna z Włoch) – wspierali nauczycieli poprzez 

wprowadzanie do codziennych zajęć, edukację pozaformalną, współpracowali z samorządem uczniowskim, brali czynny 

udział w życiu szkoły poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych warsztatów, wydarzeń. Wspierali proces 

tworzenia gazetki szkolnej. 

 

W okresie od 1 marca 2017 do 2 lipca 2017, zrealizowany został 4-miesięczny projekt pn. „kinderGARDEN of creativity in 

Stargard”. Również ten projekt był sfinansowany ze środków Programu Erasmus+ Młodzież, a w jego ramach 

Stowarzyszenie koordynowało pracą trzech osób (jednej z Grecji, jednej z Włoch i jednej z Portugalii).  Wolontariusze, 

wspierali pracowników Przedszkola Miejskiego nr 2 w Stargardzie, animowali gry i zabawy, prowadzili zajęcia dla dzieci (dot. 

ich krajów, kultury, zainteresowań), brały udział w wydarzeniach Stowarzyszenia POLITES (Żywa Biblioteka Wolontariatu 

itp.). 

 

Od 21 sierpnia 2017, rozpoczął się projekt pt. „activeEVS”, a zakończy się w sierpniu 2018 r. W jego ramach Stowarzyszenie 

koordynuje pracą wolontariuszy z: Hiszpanii, Włoch, Cypru, Grecji, Węgier, Gruzji, Ukrainy, Niemiec, Łotwy, Portugalii, 

Słowacji. Wolontariusze działają, we wcześniej wspomnianych, szczecińskich przedszkolach, Szkole Podstawowej nr 7 w 

Szczecinie oraz biurze Stowarzyszenia POLITES.  

 

Od 16 października 2017 do sierpnia 2018 r., trwa projekt pn. „kinderGARDEN of creativity 2 in Stargard”. Stowarzyszenie 

pełni w nim role organizacji koordynującej, a Przedszkole Miejskie nr 2 w Stargardzie jest w tym przypadku organizacją 

goszczącą.  Również w tym przypadku zadaniem wolontariuszy jest wspieranie pracy nauczycieli oraz animowanie gier i 

zabaw itp. 

 
Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego, Konstancin-Jeziorna, 11-13.10.2017 

Osoby reprezentujące Stowarzyszenie POLITES: Ewelina Putresza 

W dniach 11.13.10.2017 odbył się Zjazd Organizacji Wolontariatu Europejskiego (ZOWE), prowadzony przez ekspertów i 

ekspertki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i koordynatorki, mentorzy i 

mentorki organizacji zajmujących się realizacją Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS). Były to osoby z różnych 

miast w Polsce. Celem spotkania było: dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, przedstawienie działań 

zrealizowanych przez organizacje biorące udział w ZOWE, analiza sytuacji problematycznych związanych z projektami EVS. 

Podczas spotkania zostały przedstawione wstępne założenia zmian, jakie miały zajść w Programie, które związane są z 

European Solidarity Corps. 

 

Projekt w Niemczech, 19.09.2016-16.04.2018 

Osoba odpowiedzialna: Ewelina Sobecka 

Wysłana wolontariuszka: Katsiaryna Sliadzeuskaya 

Stowarzyszenie POLITES w ramach Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) nawiązało partnerstwo z niemiecką 

organizacją Kultur- undInitiativenhaus Greifswald e.V., i jako organizacja wysyłająca zajęło się rekrutacją uczestnika 
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projektu. Wybrana została wolontariuszka Katsiaryna Sliadzeuskaya. Przed wyjazdem na projekt wzięła udział w spotkaniu 

dotyczącym wolontariatu lokalnego, wolontariatu zagranicznego, Programu Erasmus+ EVS oraz wiążącymi się z tym 

obowiązkami i prawami. Projekt rozpoczął się 19 września 2016 roku. W czasie jego trwania wolontariuszce odmówiono 

otrzymania wizy, aby mogła pełnoprawnie przebywać na terenie Niemiec. Kilkukrotnie wyjeżdżała do Białorusi, aby tam 

odbywać spotkania w Ambasadzie Niemieckiej. W rezultacie, po kilku miesiącach starań, udało jej się otrzymać wizę. Projekt 

wydłużył się, mobilność Katii trwała do 16.04.2018. 

Do zadań wolontariuszki należało: czynny udział w życiu organizacji pozarządowej i wykonywaniu codziennych czynności  
związanych z jej funkcjonowaniem, wspierania pracy osób związanych z niemiecką organizacją, udział oraz wspieranie, 
prowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, proponowanie i organizowanie własnych inicjatyw. Językiem projektu 
był język niemiecki. 
 

Projekt na Węgrzech, 01.09.2017 - 30.06.2018 (projekt trwający) 

Osoba odpowiedzialna: Ewelina Sobecka 

Wysłana wolontariuszka: Aleksandra Zegadło 

W partnerstwie z węgierską organizacją POLIP IFJÚSÁGI EGYESÜLET, Stowarzyszenie POLITES realizuje projekt Wolontariatu 

Europejskiego (EVS). Stowarzyszenie POLITES jako organizacja wysyłająca, zajęło się rekrutacją i przygotowaniem 

uczestnika, a także - już w czasie trwającej mobilności - monitorowaniem projektu. Wybrana wolontariuszka, Aleksandra 

Zegadło, przed wyjazdem do Węgier odbyła szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia POLITES dotyczące: wolontariatu 

lokalnego, wolontariatu zagranicznego, Programu Erasmus+ EVS oraz wiążącymi się z tym obowiązkami i prawami. 

Wolontariuszka do 30.06.2018 pracuje w węgierskim przedszkolu. 

 

Projekt w Niemczech,  18.09.2017 - 17.09.2018 (projekt trwający) 

Osoba odpowiedzialna: Ewelina Sobecka 

Wysłana wolontariuszka: Kaciaryna Bychak 

Stowarzyszenie POLITES po raz trzeci, wspólnie z organizacją Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V., realizuje projekt 

Erasmus+ Wolontariat Europejski. Zadaniem Stowarzyszenia była rekrutacja i przygotowanie wolontariusza do udziału w 

działaniach niemieckiej organizacji. W projekcie Wolontariatu Europejskiego bierze udział Kaciaryna Bychak. Zakończenie jej 

mobilności planowane jest na 17.09.2018. 

 

Projekt we Włoszech,  3.10.2017 - 29.09.2018 (projekt trwający) 

Osoba odpowiedzialna: Ewelina Sobecka 

Wysłana wolontariuszka: Anna Walczak 

Stowarzyszenie POLITES w ramach Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) nawiązało partnerstwo z włoską 

organizacją The Associazione Arci – Comitato territoriale di Rieti. Partnerstwo to doszło do skutku przy współpracy 

Stowarzyszenia i wolontariuszki Anny Walczak. Wolontariuszka, przy wsparciu koordynatorki z ramienia Stowarzyszenia 

POLITES, szukała dla siebie odpowiedniego projektu Wolontariatu Europejskiego. Udało jej się znaleźć włoską organizację, 

która zajmuje się współpracą z uchodźcami, wysłała swoje zgłoszenie do udziału w projekcie i pozytywnie przeszła proces 

rekrutacyjny. Jej projekt nadal trwa, zakończenie mobilności planowane jest na 29.09.2018. 

 

Szkolenie w Hiszpanii “And... what comes after the activity mobility DEOR and MOBILITY TOOL”, 02-08.04.2017 

Uczestniczka: Ewelina Sobecka 

W kwietniu 2017 koordynatorka Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) wzięła udział w międzynarodowym szkoleniu 

zorganizowanym przez Hiszpańską Narodową Agencję Programu Erasmus+.  Szkolenie dotyczyło upowszechniania 

rezultatów projektów oraz systemu do raportowania MOBILITY TOOL. Jako uczestniczka projektu, Ewelina Sobecka 

reprezentowała Stowarzyszenie POLITES, dzieliła się dobrymi praktykami. Znajomości zawarte podczas szkolenia przyczyniły 

się m.in. do nawiązania współpracy z hiszpańską organizacją wysyłająca wolontariuszy europejskich, a nowa wiedza do 

rozwoju systemu upowszechniania rezultatów projektów EVS. 

 

Spotkanie kick-off strategicznego projektu Wolontariatu Europejskiego (EVS) w ramach Programu Erasmus+,  

10-11.11.2017 

Uczestnicy: Ewelina Sobecka, Anna Swiderski, Kateryna Boryslavska, Metaxoulla Kleanthous, Christina Lafkidou, Olya 

Mishevska 

W dniach 10-11.11.2017 odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację strategicznego projektu Wolontariatu 

Europejskiego (EVS). Projekt nosi nazwę. S.P.I.D.E.R. i jest realizowany przy współpracy z niemiecką organizacją Kultur- und 

Initiativenhaus Greifswald e.V., z którą od kilku lat współpracujemy w celu utworzenia polsko-niemieckiego centrum 

wolontariatu. Tematem przewodnim dwudniowych warsztatów były Prawa Człowieka. W pierwszej kolejności, wzięliśmy 

udział w aktywnościach dot. integracji i budowania zespołu – uczestnicy spotkania to grupa osób ze Stowarzyszenia 

POLITES, osoby z różnych niemieckich organizacji, jak również przedstawiciele organizacji z Białorusi i Turcji. Po tej sesji, 

wzięliśmy udział w warsztacie o Prawach Człowieka, podczas którego mogliśmy podzielić się swoją wiedzą i 
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doświadczeniem, wykorzystując do tego potencjał wielokulturowej grupy. Drugi dzień poświęcony był tematyce teatru 

uciśnionych oraz dyskusjom o realizacji strategicznego projektu EVS. 

 

Zajęcia wakacyjne „MULTI-KULTI”  

Zajęcia wakacyjne „MULTI-KULTI”  

Osoba odpowiedzialna: Jakub Sztombka, Anna Graczyk-Osowska, Ewelina Sobecka  

W ramach krótkoterminowego projektu wolontariatu europejskiego, w okresie od 8 lipca do 3 września 2017 roku, 

wolontariusze z 5 różnych krajów (razem 10 osób) prowadzili warsztaty wakacyjne pn. „MULTI KULTI” dla mieszkańców 

Szczecina oraz wspierali działalność lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej. Zajęcia wakacyjne i 

działania wolontariackie prowadzone były przez 10 wolontariuszy europejskich oraz wolontariuszy lokalnych. Wolontariusze 

europejscy promowali swoje kraje, mieli możliwość wymiany się doświadczeniami i rozwijać własne kompetencje w sferze 8 

kompetencji kluczowych uczenia się przez całe życie. Wolontariuszami europejskimi były osoby pochodzące z Cypru, 

Węgier, Portugalii, Włoch i Grecji. 

 

Akcja „Masz głos masz wybór” 

Osoba odpowiedzialna: Anna Graczyk-Osowska 

W czerwcu 2016 odbyła się Gala Super Samorząd, która była zwieńczeniem działań akcji w latach 2016/2017. W naszej 

grupie regionalnej znaleźli się laureaci, nominowani oraz wyróżnieni. Nagrodę Super Samorząd otrzymało Sołectwo 

Santocko wraz z władzami gminy Kłodawa (woj. lubuskie). W lipcu 2017 roku po raz drugi przystąpiliśmy do ogólnopolskiej 

akcji, koordynowanej przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Stowarzyszenie POLITES jest jednym z 5 

koordynatorów regionalnych. Koordynujemy działania związane z realizacją akcji w województwie zachodniopomorskim, 

pomorskim i lubuskim. Celem Akcji jest wprowadzanie zmian w środowisku lokalnym w oparciu o współpracę z 

mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz wyłonienie lokalnych liderów. W 2017 roku realizowaliśmy działania związane z 

promocją i rekrutacją oraz organizację czterech szkoleń regionalnych (w Szczecinie, w Malborku, w Gdańsku i w Zielonej 

Górze) w których udział wzięły 54 osoby. Pozyskaliśmy 74 organizacji (w tym także grup nieformalnych) z których aktywnie 

działa z naszym wsparciem 25. W ramach wsparcia udzielamy konsultacji, porad specjalistycznych, prowadzimy szkolenia i 

spotkania w regionach, reagujemy na bieżące potrzeby uczestników akcji. W 2017 roku podpisaliśmy 21 kontraktów i 

wypłaciliśmy 15 mikrograntów na realizację działań lokalnych. Są to głównie działania związane z wpływaniem na 

przestrzeń, a także zmianę procedur w kontekście np. budżetu obywatelskiego, dostępności radnych, inicjatywy lokalnej, 

dostępu do informacji publicznej czy funduszu sołeckiego. Co miesiąc odbywają się spotkania ewaluacyjno – monitoringowe 

w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w których bierzemy udział jako jeden z partnerów akcji. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

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

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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 3000 

 
Osoby  
prawne 

400 

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

 
Organizacja nie prowadziła działań na rzecz innych odbiorców niż osoby fizyczne/osoby 
prawne. 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  
 

  

 

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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Promocja i organizacja wolontariatu 
Prowadzenie Regionalnego 
Centrum Wolontariatu 

94.99.Z 

Promocja i organizacja wolontariatu 

Prowadzenie projektów w 
ramach programu Wolontariat 
Europejski Erasmus+ Młodzież 
 

94.99.Z 

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

Koordynowanie programów 
wspierających rodzinę oraz 
osoby zagrożone patologiami i 
dysfunkcjami 

88.99.Z 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  
 

  

 

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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

Organizowanie i udział w 
krajowych i 
międzynarodowych 
projektach służących 
realizacji celów 
statutowych, współpraca z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi, 
instytucjami administracji 
publicznej i samorządowej. 

94.99.Z 

Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 

Prowadzenie zajęć, 
spotkań, szkoleń, kursów, 
konferencji, warsztatów, 
prelekcji i seminariów 
dotyczących realizacji celów 
statutowych 

85.59.B 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 

 

 

  

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 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

- - 

- - 

- - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

    888 126,96   zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      4 511,55   zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 860,00   zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej      0,00   zł 

d) Przychody finansowe    70,92   zł 

e) Pozostałe przychody      873 684,49   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1844,40   zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:       790 492,21    zł 

 688 221,67    zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 102 270,54    zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00    zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
2667,15    zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 960,00    zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
1707,15    zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00    zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,00    zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00    zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
0,00     zł 

2.4. Z innych źródeł 93 123,20    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 

1745,90 zł 

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

     0,00    zł 

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

1 
 
 

  ,    zł 
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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 

1  ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 892 667,84    zł   ,    zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7446,73    zł   ,     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 9860,00    zł  ,    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00    zł  

d) koszty finansowe 756,47    zł  

e) koszty administracyjne  950,97    zł  

f) pozostałe koszty ogółem 873 653,67   zł   ,     zł 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych  

                  0,00    zł                 

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 2935,18    zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

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

 

                     

 
z opłaty skarbowej

                                       

                                      

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________            
 

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 

 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 

tak 

z podatku dochodowego od os ób prawnych 

z podatku od nieruchomo ści 

z op łat sądowych 
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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) 
 

 

najem
 

 
 

 
 

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 
(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) 

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. 0,5 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) 

3 etaty 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
11 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków 
 

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

                                       16 osób fizycznych 

                                          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) 

 

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) 

96 osób 

w 
tym: 

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

1 osoba 

b) inne osoby 95 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) 

24 osoby 
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w 
tym: 
 

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

1 osoba 

b) inne osoby 23 osoby 

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 osoby 

w 
tym: 
 

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

2 osoby 

b) inne osoby 1 osoba 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
          185 274,23 zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 144 546,95 zł 

 

 144 546,95 zł 

– nagrody   ,    zł 

– premie   ,    zł 

– inne świadczenia    ,    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   40 727,28zł  

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

  ,    zł 

w 
tym: 

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

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

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

 86 979,49zł  

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) 

6085,19    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) 

   16,67    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) 

   4946,49    zł 

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) 

  22 687,81zł  

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

 3734,13   zł 

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

  200,00    zł 

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 

4149,03    zł 
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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 

5 000,00zł  

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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       0,00     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

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 dotacji 

1 
Prowadzenie  Centrum 
Wolontariatu 

Promocja i organizacja wolontariatu Urząd Miasta Szczecin 90 000,00 zł 

2 
Pomorze Pomoże?! 
#Wypróbuj wolontariat - 
kampania promocyjna 

Kampania promująca wolontariat Urząd Marszałkowski  7750,00zł 

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) 

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

Kwota dotacji 

1    ,    zł 

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)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 
 

 
 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1   ,    zł 

X. Informacje uzupełniające 

nie   

 

nie   
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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 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - -% -% 

2 - - -% -% 

3 - - -% -% 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem- 

1 Fundacja Sektor3 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Urząd Miasta Szczecin  1 

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 

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 

 
 

 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
 

(dd.mm.rrrr) 


