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Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina DZIERŻONIÓW

Powiat DZIERŻONIOWSKI

Ulica NOWOWIEJSKA Nr domu 74 I 76 Nr lokalu 

Miejscowość DZIERŻONIÓW Kod pocztowy 58-200 Poczta DZIERŻONIÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@pomost.org.
pl

Strona www www.pomost.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-12-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02243237200000 6. Numer KRS 0000511695

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

Aleksander Fulara prezes TAK

Wiesława Rychter wiceprezes TAK

Agnieszka Mikołajczyk-
Denis

sekretarz TAK

Monika Mielczarska skarbnik TAK

Magdalena Borzestowska członek TAK

Dorota Wanszewicz członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wiesław Ciborski przewodniczący TAK

Agnieszka Brylińska członek TAK

Justyna Pawłowska członek TAK

STOWARZYSZENIE "POMOST" W DZIERŻONIOWIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 roku Stowarzyszenie prowadziło projekt „Ja i cztery łapy” - „Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych 
z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Dzierżoniowa”, dofinansowany przez Gminę 
Miejską Dzierżoniów. Projekt zakładał udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach 
kynoterapii/dogoterapii. W ramach zajęć, które rozwijały posiadane już przez uczestników umiejętności 
i kształciły nowe, odbyła się wizyta dzieci z psem u weterynarza. Następnie uczestnicy zajęć mogli 
odwiedzić schronisko dla zwierząt „Azyl” w Dzierżoniowie. W maju odbył się dogtrekking po Górach 
Sowich. W czerwcu został zorganizowany dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Dzierżoniowie Dzień Dziecka z psem. We wrześniu uczestnicy projektu wzięli udział 
w wyjeździe do Stajni Podolin, gdzie mogli zapoznać się z opieką nad różnymi zwierzętami (konie, 
króliki, osiołki, kozy, psy). W październiku odbył się kolejny dogtreking – „Śladami ducha Gór Sowich”. 
Podczas tego dogtrekkingu, poprzez wykonywanie licznych zadań, dzieci  miały możliwość zapoznać się 
z historią Gór Sowich i naszego regionu. W listopadzie podopieczni Stowarzyszenia, biorący udział w 
projekcie, mogli zapoznać się z pracą psa policyjnego. Odwiedzili Komendę Powiatową Policji w 
Dzierżoniowie. W zajęciach uczestniczyli: dzieci/młodzież, specjalista kynoterapeuta oraz wyszkolone 
psy rasy golden retriever i labrador retriever. Zajęcia przyczyniły się do utrzymania i wzmocnienia 
efektów uzyskanych dzięki dogoterapii. Zajęcia dogoterapii odbywały się na terenie miasta 
Dzierżoniowa, Bielawy i Podolina oraz w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Nowowiejskiej 74 i 76 w 
Dzierżoniowie.
Stowarzyszenie, w okresie od 26 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r., zrealizowało projekt 
dofinansowany z środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Miejskiej Bielawa „Zajęcia w formie 
rehabilitacji usamodzielniającej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z 
organizacją spotkań integracyjnych”, który odbywał się od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 
14.00. Projekt był bezpłatny dla beneficjentów. Zajęcia adresowane były do dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną, pochodzącą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, 
borykających się z trudnościami życia codziennego, szczególnie narażonych na uzależnienia od  
środków i substancji psychoaktywnych, przejawiających zaburzenia zachowania oraz zagrożonych 
negatywnymi wpływami środowiska. Zakładane cele zadania publicznego zostały w pełni zrealizowane:
w ramach działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie uzależnieniom, zostały 
przeprowadzone zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, pogadanki z funkcjonariuszem policji, 
psychologiem, wczesne podejmowanie działań profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych 
zmniejszyło się występowanie zjawiska przemocy i agresji wśród uczestników, stworzono warunków 
sprzyjające aktywnemu i twórczemu wykorzystaniu czasu wolnego oraz ograniczeniu kontaktu z 
grupami nieformalnymi, przeprowadzono zajęcia, które miały na celu nauczenie właściwych zachowań 
w rożnych sytuacjach życia społecznego i eliminowanie wulgaryzmów,rozwijano zainteresowanie 
wiedzą o zdrowiu, informowano o różnych zagrożeniach dla zdrowia człowieka i możliwościach ich 
minimalizowania lub eliminowania, promowano zdrowy styl życia.
Podczas zajęć zrealizowano:
spotkanie z przedstawicielem służb mundurowych – omówiono zasady poruszania się po drogach w 
czasie wycieczki, przeprowadzono pogadankę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,
spotkanie z pracownikiem służby zdrowia – zorganizowano pogadankę o zdrowiu, higienie, udzielaniu 
pierwszej pomocy, zapobieganiu chorobom brudnych rąk,
konkurs plastyczny „Żyj zdrowo”,
konkurs wiedzy „Używki- twój wróg”,
konkurs „Ruch drogowy”.
Zajęcia w ramach współpracy odbywały się w Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w 
Dzierżoniowie. Do pracy zostały zatrudnione osoby z przygotowaniem pedagogicznym, wyższym 
wykształceniem (oligofrenopedagogika, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna) oraz 
psycholog. Były to osoby, które w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi mają wieloletnie doświadczenie, 
pracujący jako nauczyciele, wychowawcy. Dzięki temu, wielokrotnie podczas zajęć przekazywano 
uczniom wiedzę profilaktyczną. W zajęciach wzięło udział 27 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Miejskiej Bielawa. Zajęcia w miejscu 
zamieszkania i wyjazdowe zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży, których sytuacja bytowa 
zmusiła do spędzenia wakacji na miejscu. Stworzone zostały im możliwości do aktywnego i twórczego 
wykorzystania czasu wolnego. Zostały przeprowadzone pogadanki na tematy uzależnień, zdrowego 
odżywiania i postępowania w trudnych sytuacjach. Oprócz zajęć profilaktycznych, odbyły się zajęcia z 
arteterapii, biblioterapii, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia z terapii przez ruch oraz zajęcia z 
trenerem umiejętności społecznych. Dzieci wzięły także udział w wycieczkach, które pozwoliły na 
odkrycie nieznanych zakątków Ziemi Dzierżoniowskiej i Gór Sowich.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie 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)

100

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

„Zajęcia w formie 
rehabilitacji 
usamodzielniającej dla 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej 
intelektualnie wraz z 
organizacją spotkań 
integracyjnych”, 
prowadzone w okresie 
wakacji 2017, adresowane 
do dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, pochodzącą 
ze środowisk zaniedbanych 
wychowawczo, 
borykających się z 
trudnościami życia 
codziennego, szczególnie 
narażonych na uzależnienia 
od  środków i substancji 
psychoaktywnych, 
przejawiających zaburzenia 
zachowania oraz 
zagrożonych negatywnymi 
wpływami środowiska.
Prowadzenie zajęć z 
udziałem psów w formie 
spotkań terenowych i zajęć 
edukacyjnych „Ja i cztery 
łapy - Wspieranie zajęć 
rehabilitacyjnych z 
dogoterapii dla dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej z 
Dzierżoniowa”. Zajęcia 
prowadzili kynoterapeuci.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 11,389.77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 11,389.77 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4,747.35 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

561.76 zł

10,176.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 6,625.00 zł

10,737.76 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 10,737.76 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

652.01 zł

Druk: MPiPS 5
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

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 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)

0.0 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)

0.0 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21.00 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

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

10.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6,000.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,000.00 zł

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

857.14 zł

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

1,500.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

organizacji

Aleksander Fulara / 11.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 7


