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 Cele statutowe Stowarzyszenia : 

1. Niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, 
ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków - po leczeniu lub w 
trakcie terapii, młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład 
karny, osobom niepełnosprawnym. 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, 
wychowawczej, terapeutycznej, mającej na celu prawidłową socjalizację 

jednostek na terenie Gdańska i okolic. 
3. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych społecznie. 

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez : 

1. Zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, noclegowni, 
hoteli dziennego pobytu, świetlic socjoterapeutycznych, lokali socjalnych, mieszkań 
treningowych i innych placówek pomocy potrzebującym. 

2. Działalność profilaktyczną, resocjalizacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i 
terapeutyczną, a w szczególności:

a) udzielanie wsparcia psychicznego: 
- udzielanie pomocy socjalnej; 

- pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla rodzin; 

- prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej; 

- psychoedukację; 

- poradnictwo zawodowe; 

- tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych  dla dzieci i młodzieży; 
b) udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza wspieranie bezdomnych i ofiar przemocy 
w obronie przysługujących im praw; 

c) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

Zasady i formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia . 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, 
organizacjami pozarządowymi, organizacjami i instytucjami zagranicznymi. 
2. Prowadzi działalność informacyjną. 
3. Szkoli pracowników i wolontariuszy. 



Opis prowadzonej w roku 2011 działalności statutowej 

Stowarzyszenie „Prometeusz„ do 15.11.1011r  prowadziło dwa Schroniska dla 
bezdomnych kobiet i dzieci w Gdańsku przy ul. Sucharskiego 1. W listopadzie 2011r 
uruchomiono kolejny budynek, również przy ul. Sucharskiego 1.
W ramach w/w działalności Stowarzyszenie w roku 2011 współpracowało z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej : Gdańsk, Gdynia, Sopot, Nowy Dwór Gdański, 
Gniewino, Kartuzy, Kłomnice, Morzeszczyn, Lębork, Kościerzyna, Wejherowo, 
Tczew,  Władysławowo, Elbląg,Przywidz, Skarszewy, Zblewo, Lubniewice, Krynica 
Morska, Pruszcz Gdański, Starogard. 

W roku 2011 
 - udzielono wsparcia w postaci zabezpieczenia schronienia i wyżywienia dla 127 
osób łącznie (w tym 75 kobiet, 1 mężczyzna oraz 51 dzieci) 
 - udzielono schronienia w ramach miejsc interwencyjnych dla 93 osób.

Zakres rzeczowy zadania obejmował dwa obszary działania : 

a) Zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych: 

- poprzez udzielenie schronienia i zapewnienie całodziennego wyżywienia: w 
placówkach Stowarzyszenia „Prometeusz” z zachowaniem standaryzacji usług, tj. z 
zachowaniem z zakresu świadczeń, warunków lokalowych, wymagań kadrowych. 

W związku z powyższym w ramach realizowanego zadania Stowarzyszenie 
zapewniało: 
- dla osób dorosłych i dzieci 3 posiłki (w tym jeden gorący), 

- podstawowe środki czystości i środki pielęgnacyjne do zachowania higieny 
osobistej, 

- w miarę możliwości odzież i obuwie na zmianę. 

b) Readaptacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie: 

Osoby wykluczone społecznie, kierowane przez Referat ds. Osób Bezdomnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz pozostałe Ośrodki Pomocy 
Społecznej miały możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z 
psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz uczestnictwa w zajęciach 
warsztatowych o charakterze wspierającym, edukacyjnym, zwiększającym szansę na 
wyjście z bezdomności i przezwyciężanie poczucia izolacji społecznej. 



Powyższy zakres rzeczowy zadania opierał się na konkretnych działaniach 
adresowanych do 4 grup: 

 

Samotnych matek -  szczególnie mających na celu podwyższenie kompetencji 
opiekuńczo – rodzicielskich o charakterze wspierającym, edukacyjnym oraz 
pedagogizującym. 
Podczas realizacji wyżej wymienionych działań skupiono się w głównej mierze na:

➢ Indywidualnych konsultacjach z matkami; 

➢ Prowadzeniu zajęć typu „Szkoła dla Rodziców”  organizowanych 

przez psychologa i pedagoga placówki; 

➢ Prowadzeniu Treningu umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych;

➢ Systematycznej  współpracy z instytucjami takimi jak: Sądem, 

kuratorami rodzinnymi i karnymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, szkołami, przedszkolami, poradniami, instytucjami 

pomocowymi

Osób uzależnionych od alkoholu –  w czasie pracy z ww grupą beneficjentów 
skupiono się w głównej mierze na:

 motywowaniu do podjęcia terapii;

 monitorowaniu osób uzależnionych od alkoholu;

 udzielaniu wsparcia w celu kontynuowania leczenia oraz zachowania 

abstynencji;

 systematycznej współpracy z poradniami leczenia uzależnień;

 egzekwowaniu przestrzegania regulaminu placówki;(motywowanie do 

podjęcia terapii, kontynuowania leczenia, zachowania abstynencji). 

Realizacja zadania odbywała się poprzez stałą współpracę z poradniami, 

monitorowanie osoby uzależnionej od alkoholu, wspieranie w zachowaniu trzeźwości 

a także egzekwowania respektowania regulaminu placówki. 



Osób z zaburzeniami psychicznymi - działania kierowane do ww grupy 
beneficjentów mają na celu readaptację społeczną, która odbywa się poprzez :

 monitorowanie leczenia oraz przyjmowania leków; 

 prowadzenie zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii;

 stały kontakt z poradniami zdrowia psychicznego oraz szpitalami;

 organizowanie terapii zajęciowej;

Dzieci  i  młodzieży  przebywających   w  placówce -  podejmowane  przez  nas 

działania miały na celu:

➢  stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży;

➢  przeciwdziałanie skutkom dziedziczenia ubóstwa; 

➢ wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu;

➢ wskazanie właściwych modeli zachowań i wartości

          wyrównywanie szans społecznych. 

         Realizacja tego zadania odbywa się poprzez organizację na terenie placówki zajęć 

profilaktycznych podczas których wykorzystywane są metody ruchowe, plastyczne, 

psychodrama, techniki projekcyjne, biblioterapia oraz pogadanki.

       Ważnym elementem pracy z wyżej wymienionymi grupami beneficjentów była 

realizacja projektów:

W zakresie działalności edukacyjnej

      Dnia 17 maja 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Gdańsku a Stowarzyszeniem. Przedmiotem umowy było 

wykonanie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia cyklicznych szkoleń w 



ramach projektu „Systematycznie do celu”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dodatkowo do 

zorganizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci i zapewnienia cateringu. 

Celem  zadania  było  zwiększenie  aktywności  społecznej  osób  bezdomnych 

przebywających w placówkach. W ramach niniejszego projektu realizowane  były 

następujące działania:

W ramach treningów program szkolenia obejmował:

1. Trening umiejętności społecznych – szkolenie podstawowe.

-podstawy komunikacji interpersonalnej; 
-trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej;
-podstawy poczucia własnej godności i własnej wartości;
-trening radzenia sobie ze stresem i własną złością;
-trening radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
-trening akceptowanych zachowań społecznych.
 

2. Trening umiejętności zawodowych – szkolenie podstawowe.

- nabycia umiejętności autoprezentacji; 
- nabycie cech umożliwiających skuteczną rywalizację na rynku pracy; 
- nabycie wiedzy nt. jak pisać list motywacyjny i CV; 
-  nabycie  wiedzy  w  jaki  sposób  poszukiwać  zatrudnienia  wykorzystując 
najnowsze technologie.

3. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- zasady udzielania pierwszej pomocy;
- reanimacja krążeniowo-oddechowa;
- urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego;
- krwotoki, złamania, ciało obce w ranie;
- postępowanie z poszkodowanym w wypadku;
- uszkodzenia klatki piersiowej i brzucha;
- zatrucia.

4. Trening umiejętności zawodowych – szkolenie rozszerzone.

           - nabycie umiejętności autoprezentacji;
           - nabycie cech umożliwjających skuteczną rywalizację na rynku pracy;
           - nabycie wiedzy jak pisać list motywacyjny oraz CV;
           - nabycie wiedzy w jaki sposób poszukiwać zatrudnienia wykorzystujac     



             najnowsze technologie;
           - nabycie świadomości własnych zasobów i umiejętności ich aktualizowania.

5.  Doradztwo zawodowe.

            - ocena sytuacji społeczno-zawodowej beneficjentów, określenie 
              predyspozycji i planów zawodowych oraz motywacyji do zmiany
              sytuacji życiowej.

6.    Trening umiejętności społecznych – szkolenie rozszerzone.

          - podstawy komunikacji interpersonalnej; 
- trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej;
- trening podstawowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego;
- trening radzenia sobie ze stresem i własną złością;
- podstawy komunikacji interpersonalnej;
- podstawy poczucia własnej godności i własnej wartości;
- trening radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
- trening akceptowanych zachowań społecznych.

7.    Szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

          - profilaktyka HIV/AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową 
            oraz zachowań ryzykownych;
          - zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, aktywność, odżywianie;
          - profilaktyka uzależnień
          - zagadnienia związane z umiejętnością korzystania z opieki zdrowotnej;
          - zagadnienia związane z chorobami skóry;
          - choroby układu oddechowego, gruźlica płuc, zółtaczka wszystkich typów;

8.   Trening umiejętności wychowawczych.

          - podstawy komunikacji interpersonalnej; 
- trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej;
- trening podstawowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego;
- trening radzenia sobie ze stresem i własną złością;
- trening radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
- budowanie relacji dorosły – dziecko
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
- stosowanie pochwał, nagród i kar;
- wyrażanie uczuć przez rodzica i dziecko.



9.    Terapia indywidualna.

           - praca z klientem nad trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym i 
             dążenie do trwałej zminy;
           - zrozumienie własnych problemów klienta i praca nad nimi;
           - lepsze zrozumienie samego siebie i innych ludzi;
           - praca nad lepszą komunikacją z innymi osobami oraz rodziną;
           - budowanie ufności wobec samego siebie.

10.  Grupa wsparcia.

        - motywacja do zmiany;
   - biznes plan życiowy;
   - rachunek bilansu zysku i strat;
   - odpowiedzialność za własne życie;
   - samodyscyplina,
   - umiejętność rozwiązywania konfliktów i napięć wywołanych pomiędzy 
     rodzicami a dziećmi oraz samymi dziećmi;
   - wsparcie w byciu dobrym rodzicem;
   - wsparcie w wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka;
   - wymiana doświadczeń wychowawczych pomiędzy rodzicami biorącymi 
     udział w spotkaniach.

  „Podaj Dłoń”- współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańsk.

            Przewodnim celem projektu jest wskazanie dzieciom i młodzieży właściwych 

modeli  zachowań  i  wartości.  Rozbudzanie  zainteresowań,  zachęcanie  do  działań 

planowych i  użytecznych.   Rozwijanie  u dzieci  prawidłowego stosunku do nauki 

szkolnej, które w dużym stopniu decydują o przyszłej sytuacji życiowej dziecka, o 

jego  możliwościach  dostosowania  się do  warunków  społecznych  i  umiejętności 

spełniania określonych zadań.

Zajęcia profilaktyczne z dziećmi prowadzone były przez pedagoga i psychologa.

  „Razem dla Siebie”  -  współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańsk.

         Celem głównym  projektu było wprowadzenie  zintegrowanego systemu 



oddziaływań,  poprzez  który  podnosimy  poziom  wiedzy  i  umiejętności  rodziców 

dzieci  i  młodzieży  z  zakresu  przeciwdziałania  narkomanii  oraz  świadomość  roli 

rodzica w przeciwdziałaniu narkomanii u dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć 

informacyjnych,  edukacyjnych (psychoedukacja rodzica),  poradnictwo,  konsultacje 

indywidualne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych. 

Poprzez udział w ww. zajęciach, poradnictwo i konsultacje bezdomne matki 

samotnie  wychowujące dzieci  w placówce  miały możliwość nabycia  pożądanych 

postaw,  zachowań,  stylów  wychowawczych  i  kompetencji  opiekuńczo-

wychowawczych, które pomogą im podejmować takie oddziaływania wychowawcze, 

które zmniejszą w przyszłości ryzyko wystąpienia zjawiska narkomanii u ich dzieci.

„  Jesteśmy Niepowtarzalni” –  współfinansowanego  ze  środków Urzędu  Miasta 

Gdańska 

   Celem zadania  jest  poprawa  funkcjonowania  członków  rodziny,  usprawnienia 

systemu rodzinnego, w którym występują problemy alkoholowe i przemoc domowa.

      Realizacja powyższego zadania przewidziana była w okresie od września 2009r. 

do grudnia 2011r. Beneficjentami projektu są osoby bezdomne które doświadczyły 

przemocy. Projekt miał za zadanie zapewnić wszechstronną pomoc specjalistów w 

tym  :  terapeuty  ds.  przemocy  oraz  psychologa.  W  ramach  niniejszego  zadania 

przeprowadzane były  badania wśród bezdomnych kobiet przebywających w Naszym 

Schronisku  dot.  portretu  psychologicznego  bezdomnych  kobiet  oraz  zjawiska 

przemocy w bezdomności. 

„Osiedle Sitowie”   – współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańska 

  Celem  zadania  jest  reintegracja  społeczna  uczestników  zadania  poprzez 

świadczenie  specjalistycznego wsparcia przez:  psychologa,  pedagoga,  pracownika 



socjalnego i koordynatora.

Mieszkanie  treningowe  dla  4  kobiet  i  5  dzieci  jako  etap  przejściowy  pomiędzy 

wsparciem instytucjonalnym a samodzielną egzystencją jednostki stanowi niezbędne 

spoiwo pomiędzy zintegrowanym systemem działań w ramach schronienia wobec 

osób  bezdomnych  a  ich  ponownym  powrotem  do  społeczności.  Umożliwia 

wzmacnianie, utrwalanie i monitorowanie postępów w nabywaniu przez jednostkę 

zachowań i nawyków niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz zwiększa 

prawdopodobieństwo  trwałego  powrotu  do  życia  w  społeczeństwie,  jak  również 

integrację  ze  środowiskiem  rodzinnym  i  zawodowym.  Zmniejsza  także  ryzyko 

ponownej potrzeby wsparcia instytucjonalnego, m.in. w formie schroniska dla osób 

bezdomnych. 

Działalnoścć profilaktyczna, resocjalizacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz 

terapeutyczna w roku 2011 prowadzona przez Stowarzyszenie.

 W ramach podejmowanych działań na terenie placówki, świadczyliśmy usługi w 

zakresie pracy socjalnej, psychologicznej oraz pedagogicznej, których celem  było 

udzielanie wsparcia psychologicznego, diagnozowanie, opiniowanie, motywowanie 

mieszkanek do podejmowania działań mających na celu wyjście z trudnej sytuacji 

życiowej,  wzmacnianie  i  pomaganie  w  nabywaniu  pożądanych  kompetencji 

opiekuńczo  -  wychowawczych,  udzielanie  wsparcia  w zakresie  rozwoju  zasobów 

wewnętrznych   mieszkanek,  aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  mieszkanek; 

wsparcie  rozwoju  psychospołecznego  dzieci;  praca  z  osobami  uzależnionymi,  z 

ofiarami  przemocy  nad  niwelacją  skutków  przemocy,  uzależnienia, 

współuzależnienia oraz wzmocnienie w zakresie nabywania pożądanych zachowań, 

kompetencji.



W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzone były:

1.     Konsultacje indywidualne;

          2      Indywidualne programy zmian oraz strategii pracy z klientem;

3.   Indywidualne programy rehabilitacji psychospołecznej;

4. Grupa wsparcia;

5. Szkoła dla rodziców;

6. Psychoedukacja;

7. Zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

  W obszarze pracy psychologicznej, psycholog (1/4 etatu, 10 h tygodniowo):

   Prowadził: 

Indywidualne konsultacje z matkami oraz samotnymi kobietami, uzależnionymi oraz 

konsultacje dla par (małżeńskich, konkubenckich);

Diagnozę psychologiczną;

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci przebywających w naszej placówce;

Trening umiejętności społecznych;

Zajęcia matka – dziecko;

Szkoła dla rodziców;

Przeprowadzał konsultacje z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

Utrzymywał stały kontakt z pracownikami socjalnymi, kuratorami,

Pomagał w sporządzaniu pism do sądu (np. o alimenty), do PUP, urzędów (Wydział 

Spraw Lokalowych); dokumentów aplikacyjnych (np. CV); oferty pracy

Sporządzał opinie psychologiczne;

Opracował Indywidualne Programy Zmian i Strategii Pracy z Klientem; 

Opracował Indywidualne Programy Rehabilitacji Psychospołecznej 



Wraz z pedagogiem prowadził zajęcia : „Szkoła dla Rodziców”, „Grupa Wsparcia”

W obszarze pracy pedagogicznej, pedagog (1/2 etatu, 20 h tygodniowo):

Prowadził :

Zajęcia  profilaktyczne  i  socjoterapeutyczne  dla  dzieci  w  wieku  szkolnym  i 

przedszkolnym;

Indywidualne konsultacje z matkami, osobami uzależnionymi od alkoholu, osobami 

starszymi  oraz  zaburzonymi  psychicznie;  konsultacje  dla  par  (małżeńskich, 

konkubenckich);

Sporządził opinie pedagogiczne;

Sporządził kontrakty pedagogiczne z matkami mieszkającymi w placówce;

Monitorował sytuację szkolną dzieci przebywających w schronisku;

Utrzymywał stały kontakt ze szkołami, kuratorami,

Pomoc w sporządzaniu pism do sądu (np. o alimenty), do PUP, urzędów (Wydział 

Spraw Lokalowych); dokumentów aplikacyjnych (np. CV); oferty pracy;

Sporządził ankietę kompetencji wychowawczych;

Praktyki zawodowe

Wraz z psychologiem prowadził zajęcia: „Szkoła dla Rodziców”, „Grupa Wsparcia”

  W obszarze pracy socjalnej pracownik socjalny:

Dokonał diagnozy socjalno- bytowej podopiecznych;

Sporządził ankiety mieszkanek;

Prowadził indywidualne konsultacje z matkami oraz samotnymi kobietami;

Prowadził indywidualne konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu;

Przeprowadził  zajęcia  praktyczne  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  podczas 

których beneficjentki dbały o higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny;

Asystował  podczas  wizyt  lekarskich  i  monitorował  sytuację  zdrowotną 

podopiecznych w wieku starszym oraz z zaburzeniami psychicznymi;



Motywował  mieszkanki  schroniska  do  zachowania  prawidłowych  zasad 

funkcjonowania  min.  dbania  o  higienę  osobistą,  regularnych  wizyt  lekarskich, 

przyjmowanie leków, dbania o ład i porządek pomieszczeń mieszkalnych;

Sporządzał  wraz z mieszkankami pisma urzędowe, pomagał w sporządzeniu pism 

sądowych  a  także  udzielił  pomocy  w  wypełnianiu  wniosków  oraz  gromadzeniu 

dokumentacji. 

Sporządzał kontrakty z mieszkankami schroniska;

W 2011 roku Stowarzyszenie „Prometeusz” zostało poddane kontroli przez:

1.   Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gdańsku  –  rozliczenie  finansowe 

realizacji zadania oraz zapewnienie standardu realizacji zadania. 

2.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Gdańsku  -  celem  oceny  stanu 

sanitarnego Schroniska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi      

2.  Usługowy  Zakład  Kominiarski  „Błysk”  -  zakres  badania  technicznego  przy 

kontroli obejmował sprawdzenie drożności przewodów kominowych – nie wniesiono 

uwag.



Informacja o przychodach z działalności statutowej         1.043.596,12

Dotacje z budżetem miast i gmin za prowadzenie schroniska   707.494,12
Dla bezdomnych kobiet i dzieci

w tym:
Dotacja Urzędu Gminy Gniewino    275,00
Dotacja Urzędu Gminy Kartuzy 1.050,00
Dotacja Urzędu Gminy Kłomnice 9.900,00
Dotacja Urzędu Gminy Morzeszczyn 2.850,00
Dotacja Urzędu Gminy Przywidz 8.700,00
Dotacja Urzędu Gminy Skarszewy 6.125,00
Dotacja Urzędu Gminy Zblewo    400,00
Dotacja Urzędu Miasta Lubniewice 4.350,00
Dotacja Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański 7.875,00
Dotacja Urzędu Miasta Gdańsk         507.825,00
Dotacja Urzędu Miasta Gdynia         112.018,12
Dotacja Urzędu Miasta Elbląg 9.204,00
Dotacja Urzędu Miasta Kościerzyna 6.725,00
Dotacja Urzędu Miasta Krynica Morska    900,00
Dotacja Urzędu Miasta Lębork           11.600,00
Dotacja Urzędu Miasta Pruszcz Gdański    950,00
Dotacja Urzędu Miasta Sopot 8.582,00
Dotacja Urzędu Miasta Starogard 2.550,00
Dotacja Urzędu Miasta Tczew 4.085,00
Dotacja Urzędu Miasta Wejherowo 1.280,00
Dotacja Urzędu Gminy Władysławowo    250,00

Wpłaty indywidualne      40.750,00

              700,00
4.200,00
4.200,00
2.600,00
   775,00
8.975,00
3.250,00
2.520,00
8.110,00
1.680,00
3.740,00

Wpływy ze składek członkowskich    500,00

Dotacje na projekty    294.822,00
W tym:

Urząd Miasta Gdańsk           32.000,00
„ Jesteśmy niepowtarzalni ”
Urząd Miasta Gdańsk            99.822,00
„ Systematycznie do celu ”



Urząd Miasta Gdańska  8.000,00
„ Razem dla siebie ”

Urząd Miasta Gdańska            11.000,00
„ Podaj dłoń „ 

Urząd Miasta Gdańsk          144.000,00
„ Osiedle na Sitowiu „

Darowizna otrzymana od osoby fizycznej 30,00
M. A.  Gdańsk

Koszty realizacji zadań statutowych    820.015,00

Informacja o poniesionych kosztach za 2011 rok

Koszty utrzymania schroniska w tym:
czynsz 41.883,41
opał   5.940,00
gaz i woda   8.880,43
wywóz nieczystości 36.582,25
usługi telekomunikacyjne   2.950,32
środki chemiczne   7.945,96
artykuły spożywcze           116.141,13
naprawy i remonty           123.682,92
amortyzacja środków trwałych      680,02
szkolenia 12.600,00

Koszty administracyjne w tym:
zużycie materiałów energii 64.534,06
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe           394.069,00
wraz z ubezpieczeniem społecznym
opłaty, prowizje bankowe      415,00
ubezpieczenia      900,00

pozostałe koszty   2.810,50

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań organizacji:

Aktywa 43.176,64
Rzeczowe aktywa trwałe   4.770,29

Aktywa obrotowe 38.406,35
w tym:
należności krótkoterminowe 25.417,37
środki pieniężne 12.988,98

Pasywa    217.502,07
w tym:



zobowiązania krótkoterminowe 88.112,28
podatki   6.404,67
wynagrodzenia 19.134,39
ubezpieczenia społeczne 18.658,38
pozostałe zobowiązania 25.172,94
kredyty i pożyczki 60.019,41 

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę średnia roczna
w tym:
4 osoby na pełen etat
1 osoba na ½ etatu
1 osoba na ¼ etatu

Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie / dzieło średnia roczna
w tym:
16 osób

Łączna kwota wynagrodzenia wypłacona 469.345,11
w tym:
wysokość wypłaconego rocznego wynagrodzenia na umowę o pracę 130.475,66
 wysokość wypłaconego rocznego wynagrodzenia na umowę zlecenie 338.869,45

Udzielonych pożyczek pieniężnych przez fundację – brak.
Wartość nabytych akcji, obligacji – brak.
Wartość ulokowanych lokat – brak.
Nabyte nieruchomości – brak.

Informacja o środkach zgromadzonych na dzień 31.12.2011      12.988,98
w tym:
na rachunkach bankowych  12.645,51
pozostałe środki pieniężne gotówkowe       343,47

Wynik finansowy netto za rok obrotowy  - 116.630,06

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w tym:
wynagrodzenia za 12/2011 wypłacone w 01/2012 19.134,39
ZUS po stronie pracodawcy od tych wynagrodzeń   2.541,72
Odsetki budżetowe   1.385,67

Wynik finansowy za rok 2011    - 93.568,28


	          2      Indywidualne programy zmian oraz strategii pracy z klientem;

