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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 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica AL. GRUNWALDZKA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-236 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 605071761

Nr faksu E-mail 
fundacja@wschodzaceslonce.org.pl

Strona www www.wschodzaceslonce.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-12-29

2020-05-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22157764200000 6. Numer KRS 0000405669

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

Mariusz Ruszkowski Prezes Zarządu TAK

Elżbieta Tessmer Wiceprezes 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

Robert Szych Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jakub Wolski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA DLA DZIECKA I RODZINY "WSCHODZĄCE SŁOŃCE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

GŁÓWNE WYDARZENIA:
a) Fundacja kontynuuje działania uznane jako priorytetowe związane z problematyką FASD (Spektrum Płodowych 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14 1



Zaburzeń Alkoholowych). W zakresie merytorycznym fundacja współpracuje z partnerem kanadyjskim: Małgorzatą 
Tomanik, z M.Ed. Family Consultant/FASD Key Worker  (www.parentingparadigm.ca). 
Fundacja prowadzi Kampanię społeczną „STOP FAS”, w ramach której zorganizowano w dniach 30.09.20 r. – 
01.10.20 r. VII Pomorskie Obchody Światowego Dnia FASD wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Firmą Malgorzata Tomanik „Parenting Paradigm” z Kanady 
oraz Fundacją „Trzeźwość” z Gdyni. W trakcie wydarzenia przeprowadzono dwa webinaria:
1. „Dziecko z FASD w przedszkolu i w szkole”- 30.09.2020 r.-godz.18:00-19:15 
Rejestracja: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R8_VcX2gSWmm3rirw_cxCQ  oraz  
webinarium/konferencja odbyła się na platformie zoom udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego. 

2. „Współpraca nauczycieli z rodzicami dziecka z FASD” - 01.10.2020 r. - godz. 18:00 -19:15 Rejestracja mailowa: 
fundacja@wschodzaceslonce.org.pl, webinarium przeprowadziła p. Małgorzata Tomanik, przebywając w Kanadzie, 
ze swojej platformy zoom, którą udostępniła.

b) Kontynuacja rozpoczętej w 2016 r współpracy z dr Marcinem Szulcem, prof. UG z Zakładu Psychologii 
Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach współpracy przeprowadzono dla 
pracowników oświaty warsztaty, wykłady i szkolenia z zakresu konsekwencji zdrowotnych używania substancji 
psychoaktywnych ze szczególnym wskazaniem na ryzyko używania NPS (new psychoactive substances) zwanych 
potocznie „dopalaczami” oraz marihuany, a także ryzykownego używania elektronicznych środków przekazu - 
cyberprzemoc i uzależnienie, przemocy rówieśniczej a także z psychologicznych uwarunkowań i profilaktyki 
samouszkodzeń i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży. Dodatkowo rady pedagogiczne otrzymały wsparcie w 
zakresie budowania relacji z nastoletnim uczniem i jego rodzicami, sposobów radzenia sobie ze stresem i 
wypaleniem zawodowym oraz psychologicznych i społecznych uwarunkowań krzywdzenia dzieci – diagnoza i 
profilaktyka. Natomiast dla młodzieży szkolnej przeprowadzono warsztaty, wykłady i spotkania warsztatowe z 
zakresu konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym wskazaniem na ryzyko 
używania NPS (new psychoactive substances) zwanych potocznie „dopalaczami” oraz marihuany, a także 
ryzykownego używania elektronicznych środków przekazu - cyberprzemocy i uzależnienia, przemocy rówieśniczej 
oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
W wybranych placówkach oświatowych przeprowadzono dla rodziców szkolenia:
III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku im. Bohaterów Westerplatte, ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk na temat 
poprawy kompetencji wychowawczych oraz dla w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Wodnika 57, 80-299 
Gdańsk jako „Cykl szkoleń dla rodziców prowadzonych przez dr Marcina Szulca prof. UG”  - min. profilaktyka 
dotycząca uzależnień od środków elektronicznych, substancji psychoaktywnych, relacji rodzic – dziecko.

Natomiast dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wychowanków MOS Kartuzy - W DRODZE, 83-300 KARTUZY, ul.3 Maja 
34, NIP 589 204 66 74, REGON 381057602, KRS 745515 przeprowadził p. Szulc zajęcia pn. „Konsekwencje 
zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań. Jaka profilaktyka w domu i szkole?”
Zajęcia odbywały się w woj. pomorskim.

c) Działania Marka i Ilony Kaczeńskich na rzecz par, małżeństw, związków, rodzin realizowane były podczas projektu 
„Fundamenty Miłości i Szacunku” dofinansowanego w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego ze środków 
Gminy Miasta Gdańska, w dniach 01.10.20 r -10.12.20 r. Odbyło się 6 spotkań online (webinariów), wg. scenariuszy: 
 1. Różowy i niebieski - nie gorszy, po prostu inny. Różnice między kobietą a mężczyzną. 
2. Związek jak w romantycznym filmie z Hollywood czy życie w poświęcaniu się? Jak współczesna kultura i media 
wpływają na związek. Jak sobie radzić. 
3. Proporcja 80:20 Na temat złych momentów w związku i jak nie dopuścić by zatruły to co piękne. Pomoże 
przypomnieć to co wspaniałe i dobre w waszym związku. 
4. Nie komunikacja tylko wzajemne zrozumienie. Pomoże w zrozumieniu się nawzajem. W zrozumieniu postaw i 
potrzeb innych członków rodziny. Wyrażania swoich potrzeb by były zrozumiane. 
5. Moja reakcja to moja odpowiedzialność. Pomoże w efektywny sposób kierować rela-cjami w rodzinie. Zajęcia 
wspierają w radzeniu z trudnymi emocjami pomagają panować nad emocjami i wzięcia odpowiedzialności za swoje 
reakcję. 
6. Nie zbaczaj z kursu. Dodatkowe wejrzenie z mottem każdej poprzedniej sesji. Zachęci do pogłębienia jakości 
relacji w rodzinie. Zajęcia wypełnione wsparciem i zachętą.

d) Współorganizacja I Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki w woj. pomorskim w dniach 01.12-07.12.2020 r. wraz z 
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacją 
„Trzeźwość” z Gdyni oraz Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej z Gdańska. W ramach wydarzenia 
zamieszczono na stronie Fundacji „Wschodzące Słońce” www.wschodzaceslonce.org.pl jeden wprowadzający oraz 
cztery artykuły dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wobec kobiet w tym zawierające najnowsze 
informacje o zmianach w przepisach „Niebieskiej karty”, które weszły 01.12.2020 r.

e) Działanie pomocowe dla braci Bartosza i Jakuba Okrasińskich – osoby z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności – ZNACZNYM, z ważnością na okres: STAŁY.
Niepełnosprawność osób/braci istnieje z chwila urodzin, tj. 1995 r., przyznany stopień niepełnosprawności: 
20.10.2011 r. 
Za uzyskaną kwotę dokonano zakupów na Święto Bożego Narodzenia, tj. min artykułów spożywczych i środków 
higieny – wg wskazań darczyńcy.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

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

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

f) Na jesieni zawiązano współpracę z mgr Robertem Wszelakim, trenerem personalnym /dietetykiem, który to jako 
wolontariusz ułożył plan diety oraz trening domowy dla kobiety karmiącej kilkumiesięczne dziecko, na okres 
01.09.2020 r. -31.12.2020 r.

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

500

15
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ochrona i promocja zdrowia Fundacja od 2014 r. współorganizuje Kampanię 
Społeczną STOP-FAS a problematyka FASD - Spektrum 
Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (skutki spożywania 
alkoholu przez kobiety będące w ciąży) jest jednym z 
ważniejszych priorytetów w działaniach. W związku z 
tym, w dniach 30.09.20 r. – 01.10.20 r. zorganizowaliśmy 
wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Firmą Malgorzata Tomanik „Parenting Paradigm” z 
Kanady oraz Fundacją „Trzeźwość” z Gdyni VII Pomorskie 
Obchody Światowego Dnia FASD.
Z powodu pandemii i udziału specjalisty z Kanady 
zdecydowaliśmy się zorganizować obchody w formie 
online na które składała się: 30.09.20 r. konferencja pn. 
"Dziecko z FASD w przedszkolu i szkole" i 01.10.20 r. 
webinaria pn. "Współpraca nauczycieli z rodzicami 
dziecka z FASD".  Prelegentami konferencji byli: dr med. 
Seweryna Konieczna - Klinika Neurologii Rozwoju w 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Małgorzata 
Tomanik - specjalista FASD z Kanady, ale i  członek Rady 
Programowej naszej Fundacji oraz mgr Anna Blokus-
Szkodzińska - wykładowca akademicki Uniwersytetu 
Gdańskiego i prywatnej szkoły wyższej. Webinaria - czyli 
szkolenie współpracy nauczycieli z rodzicami na wzór 
kanadyjskich doświadczeń przeprowadziła p.Tomanik.
Działania dotyczące FASD o większym zasięgu 
uniemożliwiła pandemia - forma online jeszcze mało 
znana i nie popularna.

0,00 zł

2 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

Współorganizacja I Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki 
w woj. pomorskim w dniach 01.12-07.12.2020 r. 
podczas którego została poruszona problematyka 
przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie. 
Głównymi organizatorami byli oprócz naszej Fundacji był 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, Stowarzyszenie 
Praktyków Profilaktyki Społecznej z Gdańska i Fundacja 
"Trzeźwość" z Gdyni.
ROPS jako współorganizator rozesłał zaproszenia do 
jednostek samorządowych by włączyły się w obchody. 
Miało to polegać na rozpropagowaniu idei Białej Wstążki 
oraz przypięcie przez mężczyzn (min. starostów, wójtów, 
urzędników itd.) białej wstążki jako symbolu sprzeciwu 
wobec przemocy w stosunku do kobiet/dziewcząt.
Na stronie naszej Fundacji zamieściliśmy cztery artykuły 
specjalistów (w tym przedstawiciela policji z Gdańska), 
które poruszały zjawisko przemocy wobec kobiet i w 
rodzinie: rozpoznawanie, wsparcia dla najbliższych, 
informacja o nowych rozwiązaniach prawnych,  
procedura Niebieskiej Karty (01 grudnia rząd 
wprowadził nowelizację przepisów).
Kampania „Biała wstążka” to największa 
międzynarodowa kampania społeczna adresowana
do mężczyzn mająca na celu przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet. Rozpoczęła się 6.12.1991 r. w 
Kanadzie–w drugą rocznicę zamordowania kobiet przez 
mężczyznę, który uważał, że NIE powinny one studiować 
na wydziale nauk ścisłych.

0,00 zł
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3 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

W ramach Fundacji działania Marka i Ilony Kaczeńskich 
na rzecz par, małżeństw, związków, rodzin realizowane 
podczas projektu „Fundamenty Miłości i Szacunku” w 
dniach 01.10.20 r -10.12.20 r. Odbyło się 6 spotkań 
online (webinariów), wg. scenariuszy: 
 1. Różowy i niebieski - nie gorszy, po prostu inny. 
Różnice między kobietą a mężczyzną. 
2. Związek jak w romantycznym filmie z Hollywood czy 
życie w poświęcaniu się? Jak współczesna kultura i 
media wpływają na związek. Jak sobie radzić. 
3. Proporcja 80:20 Na temat złych momentów w 
związku i jak nie dopuścić by zatruły to co piękne. 
Pomoże przypomnieć to co wspaniałe i dobre w waszym 
związku. 
4. Nie komunikacja tylko wzajemne zrozumienie. 
Pomoże w zrozumieniu się nawzajem. W zrozumieniu 
postaw i potrzeb innych członków rodziny. Wyrażania 
swoich potrzeb by były zrozumiane. 
5. Moja reakcja to moja odpowiedzialność. Pomoże w 
efektywny sposób kierować rela-cjami w rodzinie. 
Zajęcia wspierają w radzeniu z trudnymi emocjami 
pomagają panować nad emocjami i wzięcia 
odpowiedzialności za swoje reakcję. 
6. Nie zbaczaj z kursu. Dodatkowe wejrzenie z mottem 
każdej poprzedniej sesji. Zachęci do pogłębienia jakości 
relacji w rodzinie. Zajęcia wypełnione wsparciem i 
zachętą.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Przeprowadzono dla pracowników oświaty 
warsztaty, wykłady i szkolenia z zakresu 
konsekwencji zdrowotnych używania substancji 
psychoaktywnych ze szczególnym wskazaniem na 
ryzyko używania NPS (new psychoactive 
substances) zwanych potocznie „dopalaczami” 
oraz marihuany, a także ryzykownego używania 
elektronicznych środków przekazu - cyberprzemoc 
i uzależnienie, przemocy rówieśniczej a także z 
psychologicznych uwarunkowań i profilaktyki 
samouszkodzeń i zachowań suicydalnych dzieci i 
młodzieży. Dodatkowo rady pedagogiczne 
otrzymały wsparcie w zakresie budowania relacji z 
nastoletnim uczniem i jego rodzicami, sposobów 
radzenia sobie ze stresem i wypaleniem 
zawodowym oraz psychologicznych i społecznych 
uwarunkowań krzywdzenia dzieci – diagnoza i 
profilaktyka. Natomiast dla młodzieży szkolnej 
przeprowadzono warsztaty, wykłady i spotkania 
warsztatowe z zakresu konsekwencji zdrowotnych 
używania substancji psychoaktywnych ze 
szczególnym wskazaniem na ryzyko używania NPS 
(new psychoactive substances) zwanych potocznie 
„dopalaczami” oraz marihuany, a także 
ryzykownego używania elektronicznych środków 
przekazu - cyberprzemocy i uzależnienia, przemocy 
rówieśniczej oraz radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych.
W wybranych placówkach oświatowych 
przeprowadzono dla rodziców szkolenia o 
powyższej tematyce.

0,00 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 31 002,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 925,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26 077,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,02 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 925,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 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, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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)

4 424,94 zł

0,00 zł

0,00 zł

34 408,21 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 38 833,15 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -7 831,13 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: ZUS - w ramach tarczy - łagodzenie skutków 
epidemii

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

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 
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)

4 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

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 28 383,07 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 383,07 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 
(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) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

591,31 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 900,00 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

Działania Kampanii Społecznej STOP FAS, które do tej pory skupiały się w woj. pomorskim, rozszerzamy na inne 
województwa (m.in warmińsko-mazurskie, wielkopolskie). Dotyczą one nie tylko działań profilaktycznych, ale i 
wparcia rodziców/opiekunów dziecka/nastolatka z FASD w procesie wychowania i opieki. Dodatkowo chcemy 
zwiększyć działania w obszarze pracy z nastolatkiem - min. głównym specjalistą będzie Marek Kaczeński (członek 
Rady Programowej) wraz z żoną - doświadczonym pracownikiem gdańskich (niepublicznych) placówek oświatowych 
Montessori. Praca z nastolatkiem w obszarze FASD będzie wsparta doświadczeniami z Kanady i pod patronatem 
specjalisty z Kanady.
Do Kampanii STOP FAS w 2021 r. dołączyła Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT z którą 
zamierzamy rozpocząć proces wsparcia zatrudniania osób z FASD. 
Wszystkie działania w Kampanii STOP FAS prowadzone są pod nadzorem merytorycznym specjalisty z Kanady p. 
Małgorzaty Tomanik, która też jest członkiem Rady Programowej naszej Fundacji.
Zwiększamy także ofertę dla placówek oświatowych, którą realizuje dr Marcin Szulc prof. Uniwersytety Gdańskiego, 
nasz członek Rady Programowej. 
Dalej będziemy przeciwdziałać przemocy w rodzinie (niestety w okresie pandemii wzrosła) - zajęcia dr. Marcina 
Szulca prof. UG oraz warsztaty prowadzone przez p. Kaczeńskich. Zorganizujemy II Pomorski Tydzień Białej Wstążki 
- min. zwrócimy uwagę na przemoc wobec kobiet/dziewcząt i propagować procedury Niebieskiej Karty.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mariusz Ruszkowski Prezes 
Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14

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