Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej






Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

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
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
Kraj

Polska

Województwo wielkopolskie

Powiat leszczyński

Nr lokalu 5

Gmina

Ulica Andrzejewskiego

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta Leszno

Nr faksu

E-mail wygrajsiebie@poczta.fm

64-100

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

302176389

8a

Nr telefonu 691956717

Strona www. wygrajsiebie.org

27.07.2012

6. Numer KRS

6972306209

Imię i Nazwisko
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Funkcja

Teresa Rękosiewicz

prezes zarządu

Czesław Fabiański

wiceprezes zarządu

Robert Roszczak

wiceprezes zarządu

Imię i Nazwisko

Funkcja

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Czesław Kowalów

przewodniczący komisji rewizyjnej

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

Krzysztof Kubiak

członek

Urszula Rynowiecka

członek

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

2014
Celem działalności Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” jest podejmowanie, stosownie do potrzeb, wielokierunkowych działań na
rzecz profilaktyki i leczenia chorób onkologicznych, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego niezależnie od wieku,
profilaktyki gerontologicznej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób
niepełnosprawnych, w tym także upowszechnianie w społeczeństwie szeroko rozumianej pedagogiki społecznej.
Nasze działania realizujemy przez realizację projektów współfinansowanych prze organy administracji publicznej, fundacje,
darczyńców prywatnych i przedsiębiorców.
Wiele zadań stowarzyszenie realizuje dzięki pracy członków i wolontariuszy. Organizujemy akcje społeczne promujące
aktywność społeczną, bezpieczeństwo seniorów oraz pro zdrowotne min. Podaruj innym! Podziel włos na czworo! - akcja
zainicjowana w 2013 r , polegająca na zbiórce włosów na peruki dla osób po chemioterapii. która jest akcją charytatywną.
odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna i jest akcją otwartą.
Stowarzyszenie współpracowało z Miastem Leszno uczestnicząc w w tworzeniu: Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014 – 2020” oraz Strategii Rozwoju Kultury w Lesznie na lata 2014 – 2020.
Współtworzyło program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Brało
udział w konsultacjach społecznych i debatach publicznych. Uczestniczyło w pracach Komisji Konkursowych przy otwartych
konkursach ofert w obszarze pomocy społecznej oraz kultury i sportu ogłaszanych przez Miasto Leszno.

1.1. Opis głównych
działań podjętych przez Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami NGO, członkowie stowarzyszenia współuczestniczą w działaniach
tychże organizacji. Uczestniczyliśmy w projekcie „Akademia Partycypacji Senioralnej” projekt skierowany wokół pobudzenia
organizację
obywatelskiego seniorów ze wsparciem mentorskim, Projekt realizowany był z programu ASOS przez Fundację Centrum
Aktywności Twórczej z Lasocic.
Realizowane zadania oferty publicznej
Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek 2014” Umowa NR BU .526.10.2014 - 30.000 zł
Celem projektu było poprawienie spójności społecznej, aktywizacja osób dorosłych oraz poprawienie jakości życia Seniorów
poprzez zwiększenie wiedzy na temat dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach 60 osób.
„Elegancka Edukacja” FIO NR LE/37/WW/2014 – 4500 zł
Celem projektu było zmniejszenie poczucia osamotnienia wśród 20 mieszkańców Leszna i okolic, szczególnie w wieku
senioralnym.
„Piękni mimo raka” umowa nr MOPR – OP/065/13/2014 – 1500 zł
Celem głównym było zapewnienie chorym i ich rodzinom wielopłaszczyznowej pomocy, jaka jest m.in. emocjonalne wsparcie,
profesjonalne pomoc psychologiczna, edukacyjna i ruchowa oraz zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat
chorób nowotworowych, profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka. 20 osób.
Efektem końcowym był pokaz mody gdzie modelkami były panie dotknięte rakiem. Wydarzenie obejrzało 900 osób.
„Elegancja Raka” PFIO NR LE/38/WW/2014 – 5000 zł
Celem projektu było złagodzenie trudności związanych z powrotem do aktywności życiowej i społecznej po przebytej chorobie
nowotworowej. 30 osób.
Boże Narodzenie 2014 Umowa NR MOPR – OP/065/64/2014 – 1000 zł
Celem głównym naszych działań było działania prowadzące do poprawienia kontaktów i nawiązywania relacji 20 seniorów i 10
wnuków z rodzin zagrożonych i wykluczonych społecznie oraz niezaradnych życiowo poprzez integrację międzypokoleniową i
wewnątrz pokoleniową z miasta Leszna.

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności pożytku
publicznego

gmina
powiat

cały kraj

województwo

poza granicami kraju

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

900 os.

2.2. Informacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 3.1) odbiorców na rzecz
których organizacja działała

2.3. Uwagi
(Można wpisać dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące odbiorców, na
rzecz których organizacja działa)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
Sfera działalności pożytku
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod
Przedmiot działalności
publicznego
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)

6

ochrony i promocji zdrowia;

7

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

10

działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym;

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze,

nie

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

5.2. Opis działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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)

Numer Kodu

Nazwa Podklasy

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
5.3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej
przez organizację działalności gospodarczej
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina
powiat

cały kraj

województwo

poza granicami kraju

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

zł

67.546,55

52.582,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) Przychody finansowe

0,01 zł

e) Pozostałe przychody

14.964,54 zł

1.2. Informacja o źródłach przychodów organizacji:
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody ze źródeł publicznych ogółem

25.546,55 zł
0,00

zł

0,00 zł
42.000,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji
2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

60.379,73 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
1. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
3. Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
4. Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty,
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

57.543 ,83 zł
0 ,00 zł
0 ,00 zł
2.835 ,90 zł
7.166,82

zł

4. Informacje uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania
tych środków
4.1. Przychody z 1% podatku
4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

, 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 kwoty przeznaczone na te działania
1

, zł

2

, zł

3

, zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości

…………………….zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

……………………zł

z podatku od towarów i usług

...…………………..zł
...…………………..zł

z opłaty skarbowej

..……………………zł

z opłat sądowych

.…………………….zł

z innych zwolnień
-> jakich?__________________________

.…………………….zł

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.)

tak
nie

własność

użytkowanie wieczyste
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 umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do
tych nieruchomości następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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)

osób

1

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)

0,4

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

1

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

tak
nie

88 osób fizycznych
osób prawnych

etatów

osób

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)

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

tak
nie

9 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
10.660,83

zł

a) z tytułu umów o pracę

8.500,00

zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

2.160,83

zł

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

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
888,40 zł
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
1.269,14 zł
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawne
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

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację:
(Prosimy podać w szczególności nazwę zadania publicznego, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu dotującego oraz kwotę otrzymanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

1

Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu wśród osób
dorosłych

2

Piękni mimo raka

3

Boże Narodzenie 2014

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego
dotacji

Kwota dotacji

Poprawienie spójności
społecznej, aktywizacja
osób dorosłych oraz
Miasto Leszno
poprawienie jakości
życia Seniorów
Zwiększenie aktywności
, podniesienie wiedzy na
temat zdrowego
Miasto Leszno
odżywiania, spotkania z
pedagogiem osób
przewlekle chorych
Celem realizacji zadania
jest działanie
prowadzące do
Miasto Leszno
poprawienia kontaktów,
nawiązywania i
podtrzymywania relacji

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

30.000,00

zł

1.500,00

zł

1.000,00

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację:
(Prosimy podać w szczególności nazwę zadania publicznego, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu dotującego oraz kwotę otrzymanej dotacji)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego
dotacji

Kwota dotacji

zł

1

„Elegancka edukacja”

2

„Elegancja Raka”

złagodzenie trudności
związanych z powrotem
do aktywności życiowej i
społecznej po przebytej
chorobie nowotworowej
Realizacja pokazu mody
przez osoby po chorobie
nowotworowej

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich FIO

4.500,00

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich FIO

5.000,00

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

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia kontroli

1
2
IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Teresa Rękosiewicz
Czesław Fabiański
Robert Roszczak

Data wypełnienia sprawozdania

09.05.2016

