
Ministerstwo Rodzin, 

Pracy i Polityki 
                    

za rok 2016

•

•

•

•  (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-03

Kraj          POLSKA

Ulica UL. CICHA Nr domu 7 Nr lokalu 

Kod pocztowy 55-200 Nr telefonu 731998456

Nr faksu E-mail 

biuro@pomalujmiswiat.pl

Strona www www.pomalujmiswiat.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego 2014-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93297119100000 6. Numer KRS 0000185946

Funkcja Wpisany do KRS

Witold Jakubas TAK

TAK

Agata Jakubas TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Prezes Rady TAK

Andrzej Dyja Wiceprezes Rady TAK

Sekretarz Rady TAK

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

Cele statutowe Fundacji:

starszych,

grupowego,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1.4 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Organizowanie i prowadzenie placówek dziennego pobytu dla osób w 

kursów przystosowawczych.

pedagogicznej.

edukacji artystycznej.

zdrowia psychicznego.

celami statutowymi Fundacji.

2016r.:

Druk: MPiPS 2



1

1 lutego 2016

na lata 2012-2017

2011 – 2017”.

d) kryzysem suicydalnym,

e) kryzysem rozwojowym,

a) interwencje ambulatoryjne i w terenie,

b) interwencje telefoniczne,

c) interwencje internetowe i z wykorzystaniem poczty tradycyjnej,

e) poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne, prawne i mediacyjne,

f) grupy wsparcia,

3 osoby:

a) Kierownik/Osoba pierwszego kontaktu,

b) Psycholog,

c) Osoba pierwszego kontaktu.

a) Psycholog,

b) Prawnik,

c) Mediator.

Od 1 lutego do 31 grudnia 2016

specjalistycznym – indywidualnym poradnictwem – 141

69 osoby (w tym 13 dzieci),

43 osób (w tym 10 dzieci),

c) z terenu Gminy Miejsko-Wiejskiej Jelcz-Laskowice – 12 osób (w tym 2 dzieci),

d) z terenu Gminy Wiejskiej Domaniów – 17 osób (w tym 3 dzieci).

1 lutego do 31 

grudnia 2016 roku:

1

a) Kryzys sytuacyjny – 65 osób, w tym:

- Problemy wychowawcze - 17

6

- Emocjonalne - 16

23 osób

- Rozwód - 2

1

b) Kryzys suicydalny – 4 osoby

c) Przemoc w rodzinie – 5 osób

5 osób

2

a) Kryzys sytuacyjny – 39 osób w tym:

- Problemy wychowawcze - 12

Druk: MPiPS 3



3

- Emocjonalne - 10

10 osób

- Rozwód - 2

2

b) Kryzys suicydalny – 0 osób

c) Przemoc w rodzinie – 8 osób

3 osób

3. Gmina Wiejska Domaniów:

a) Kryzys sytuacyjny – 9 osób w tym:

- Problemy wychowawcze - 0

3

- Emocjonalne - 6

0

- Rozwód - 0

0

b) Kryzys suicydalny – 0 osób

c) Przemoc w rodzinie – 6 osób

3 osoby

4. Gmina Wiejsko-Miejska Jelcz-Laskowice:

a) Kryzys sytuacyjny – 11 osób w tym:

- Problemy wychowawcze - 1

1

- Emocjonalne - 3

6

- Rozwód – 0

0

- Problemy finansowe/oszustwo - 1

b) Kryzys suicydalny – 0 osób

c) Przemoc w rodzinie – 2 osoby

5 osób

 W ramach wsparcia specjalistycznego wykonano:

a) Pierwszy kontakt – 123

b) Wsparcie pedagogiczne – 174 

c) Wsparcie psychologiczne – 378

d) Wsparcie prawne – 24

e) Mediacje – 17

f) Wsparcie wyjazdowe - 47

Od 1 lutego do 31 grudnia 2016

specjalistycznym – szkoleniowym i warsztatowym – 110

1

socjalnych i pedagogów szkolnych (14 osób),

2 6 osób),

3 16 osób).

1

18 osób),

2

22 osoby),

3

8 osób)1

4 6 osób),

5 16 

osób),

6. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 osób),

7 4 osoby).

Od 1 lutego do 31 grudnia 2016

Druk: MPiPS 4



1

organizacji i instytucji pomocowych (umieszczanie informacji o pracy i formach pomocy PIK-u w 

organizacjach pomocowych);

2 34

3 24

2011 – 2015”;

4

5

6 3

7 15-lecia Trenera Pracy Wspomaganej na terenie Polski” organizowanego 

8

informacyjno-edukacyjnej;

9

10

Od 1 lutego do 31 grudnia 2016

3

darmowe mediacje),

Od 1 lutego do 31 grudnia 2016

11 osób,

13 osób,

6

 osób,

39 osób,

e) inne (ulotki, informacje z gazet, internetu, od innych klientów, itp.) – 41 osób.

2. Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny III

8 osób z 

Druk: MPiPS 5



psychicznymi.

dalszej pracy z Trenerami Pracy.

zawodowych dla 8 24 godzin 

zawodowej.

Trenerami Pracy.

Zatrudnienia dla wszystkich 8

8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzenie 24

8 uczestników Projektu. Przeprowadzono 24

8 uczestników Projektu.

3

celów.

podopiecznych.

40

integracyjnych dla 12

Druk: MPiPS 6



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

141

36

Osoby fizyczne

Osoby prawne

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz Nie dotyczy

6 paneli warsztatów 

terapeutycznych (po 4

12 uczestniczek 

publicznego

Numer Kodu (PKD)

pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji 

wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób

zakwaterowania, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana:

poprzez prowadzenie 

Punktu Interwencji 

Kryzysowej dla 

Interwencji Kryzysowej 

zapobieganie utracie 

lub/i przywracanie 

utraconej – w wyniku 

zdarzenia kryzysowego 

na rzecz osób, rodzin i 

88.99.Z

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


wspólnie sytuacji 

kryzysowej.

Interwencji Kryzysowej 

interwencji kryzysowej 

interdyscyplinarnym 

(trzy etapy):

a) zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb 

zapewnienie 

pilnych i najbardziej 

problemów;

b) wsparcie w kryzysie – 

wzbudzenie potrzeby 

zmian, pomoc w 

problemów 

emocjonalnych, 

pobudzenie systemu 

wypracowanie diagnozy 

problemowej i praca 

specjalistów),

c) aktywizacja 

poprzez wypracowanie 

sieci wsparcia, pomoc 

uzyskaniu kontroli nad 

lokalne (grupy 

wsparcia, warsztaty 

aktywizacja 

zawodowa).

Druk: MPiPS 8



integracji i reintegracji 

zakwaterowania, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana:

poprzez "Cykl 

Szkoleniowo-

Edukacyjny III". W 

8 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Wszystkim uczestnikom 

zaoferowano Trening 

zawodowych i 

indywidualne 

doradztwo zawodowe. 

Uczestnicy w oparciu o 

wzbogacili swoje 

zawodowej osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi.

88.99.Z

Druk: MPiPS 9



4.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

publicznego

Numer Kodu (PKD)

zakwaterowania, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana:

ramach Projektu 

realizowanego przez 

W ramach Projektu i 

Fundacja (jako wsparcie 

Interwencji Kryzysowej 

88.99.Z

zakwaterowania dla 

wieku i osób 

podniesienie 

samooceny i 

uczestnictwu w 

warsztatowych, 

do dalszego 

kontynuowania pracy w 

tematyce, które jeszcze 

bardziej pozytywnie 

ocena samego siebie 

88.10.Z

Druk: MPiPS 10
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zjawiska przemocy w 

rodzinie na terenie 

- Przygotowanie 

„Informatora o 

instytucjach 

ofiarom przemocy w 

rodzinie z terenu 

oraz ulotek i plakatów  

informacyjnych  w 

ramach „Kampanii 

przemocy domowej”

- Wsparcie 

specjalistyczne 

(psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

mediacje) osób 

domowej

- Przeprowadzenie 

dla 40 dzieci 

domowej.

rozbudowanie 

wytworzenie nowych 

profilaktycznego 

(diagnoza oraz 

szkolenie specjalistów i 

w rodzinie), 

antykryzysowego 

pracy Punktu) i 

informacyjnego 

(kampania 

informacyjno-

edukacyjna).

Druk: MPiPS 11



1. Informacja o przychodach organizacji

d) Przychody finansowe

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

5.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Numer Kodu (PKD)

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 12

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


publicznego w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 

finansowana z 1% 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

z podatku dochodowego od osób prawnych

1

dochodowego od osób fizycznych

Druk: MPiPS 13



przyznanego zwolnienia)

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

w odniesieniu do tych 

najem

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

0.0 osób

0.0 etatów

13.0 osób

6.00 osób fizycznych

0.00 osób prawnych

Druk: MPiPS 14



3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

2.00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:
b) inne osoby

1.00 osób

1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 

tym:

3.00 osób

od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:
b) inne osoby

2.00 osób

1.00 osób

0.00 osób

okresie sprawozdawczym)

w 

tym:
b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 15



umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole)

sprawozdawczym

Nie dotyczy

Druk: MPiPS 16



publicznych

– 

, 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Punkt Interwencji 

Interwencji Kryzysowej w 

utracie lub/i przywracanie 

utraconej – w wyniku zdarzenia 

autonomii na rzecz osób, rodzin 

sytuacji kryzysowej.

2 Cykl Szkoleniowo-

Edukacyjny III

osób z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu powiatu 

3

podniesienie samooceny i 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp

lub akcji w 

kapitale

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Druk: MPiPS 17



5. Dodatkowe informacje

organizacji

Witold Jakubas

Agata Jakubas

Lp Liczba kontroli

1 3

2017-07-03

Druk: MPiPS 18


