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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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina PRZYTOCZNA

Powiat MIĘDZYRZECKI

Ulica Nr domu 42 Nr lokalu 

Miejscowość STRYCHY Kod pocztowy 66-340 Poczta PRZYTOCZNA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail anastasis.biuro@gmail.com Strona www anastasis.website.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21127386100000 6. Numer KRS 0000172962

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

Elżbieta Kalmus Prezes Zarządu TAK

Arkadiusz Ekiert Zastępca prezesa 
zarządu

TAK

Piotr Więckowicz Sekretarz TAK

Justyna Kaczorowska Skarbnik TAK

Halina Leśniewska Zastępca sekretarza 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

Tomasz Hołowiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Radosław Zarzycki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Rozwałka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
2. Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
3. Pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom;
4. Prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji;
5. Pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza 
stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania 
osobowości; 
6. Organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
7. Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji 
zawodowych;
8. Dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka);
9. Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, 
rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego 
wypoczynku;
10. Angażowanie w życie społeczne podejmowanie funkcji publicznych, 
uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowania pracy charytatywnej;
11. Wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej 
wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także do gotowości 
niesienia pomocy młodzieży;
12. Otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza z organizacjami i 
ruchami młodzieżowymi  krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą 
działalność zgodną z duchem Stowarzyszenia;
13. Troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach 
losowych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Zakłada i prowadzi Wspólnoty Terapeutyczne, poradnie, ośrodki 
konsultacyjne;
2. Organizuje i prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową;
3. Koordynuje programy lecznicze i profilaktyczne z innymi placówkami, 
zarówno w kraju jak i za granicą, świadczącymi pomoc osobom 
uzależnionym;
4. Prowadzi działalność profilaktyczną i edukacyjną w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom;
5. Prowadzi Terapię psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin;
6. Organizuje warsztaty i kursy psychoedukacyjne;
7. Współdziała z organizacjami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi 
w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
8. Prowadzi działalność szkoleniową dla profesjonalistów i 
nieprofesjonalistów pracujących lub zamierzających pracować wśród osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz członków ich rodzin;
9. Opracowuje, promuje i wdraża programy profilaktyczne; 
10. Prowadzi: spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, 
prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia, zloty, obozy, rozrywki i 
zawody sportowe;
11. Inspiruje różne formy samopomocy;
12. Prowadzi inne formy działalności związane z pomocą ludziom młodym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

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

90

0

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

Stowarzyszenie w roku 2018 podjęło następujące działania: 
 I. Projekt  TWOJA SZANSA - Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych współfinansowanego ze środków Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii  z siedzibą w Warszawie. 
W programie realizowano:
1. Grupy rozwoju osobistego -  to grupy, które dają możliwość nabywania umiejętności rozwoju osobistego.
2.  Warsztaty umiejętności psychospołecznych- grupa oddziaływania służąca kształtowaniu określonych umiejętności 
psychospołecznych.,
3. Interwencje kryzysowe - to forma indywidualnej pomocy psychologicznej ukierunkowana na szeroko rozumiany kryzys 
emocjonalny.  
4. Grupa zapobiegania nawrotom -grupa mająca na celu wypracowanie strategii, technik oraz umiejętności, pomocnych w 
zachowaniu abstynencji.
Podczas warsztatów podejmowano  pracę nad: 
- wzrostem poczucia własnej wartości osób uzależnionych, poprzez praktyczne ćwiczenia, mikro wykłady oraz pracę własną 
uczestników. - podniesieniem jakości komunikacji uzupełniając wiedzę uczestników warsztatów z zakresu komunikacji 
werbalnej oraz niewerbalnej, poruszane tematy dotyczyły również autoprezentacji, określaniu swoich mocnych i słabych stron, 
definiowaniu siebie jako osoby uzależnionej, umiejętność stawiania granic, radzeniu sobie w sytuacji konfliktu i 
kryzysu,udzielania informacji zwrotnych , mówieniu o swoich potrzebach.- nabywaniem wiedzy z zakresu nawrotu choroby- 
poprzez zajęcia dotyczące rozpoznania sygnałów nawrotu choroby, definiowaniu i rozpoznawaniu faz nawrotu choroby, 
mechanizmów uzależnienia - podnoszeniem wiedzy uczestników w różnych obszarach rozwoju osobistego ( radzenie sobie ze 
stresem, ze złością, konstruktywne formy spędzania czasu wolnego i inne).-Podczas zajęć uczestnicy uczyli się jak pisać CV oraz 
list motywacyjny, odbywali próbne rozmowy kwalifikacyjne oraz dokonywali autoprezentacji co podnosi ich szanse na podjęcie 
aktywności zawodowej. -Podczas zajęć uczestnicy odkrywali nowe formy spędzania wolnego czasu, sposoby na relaks i 
wyciszenie.
Stowarzyszenie współfinansowało wyjazd młodzieży na obóz w góry gdzie nabywała i poznawała kolejne umiejętności spędzania 
wolnego czasu w trzeźwości. Wyjazd,  którego celem była reintegracja społeczna osób uzależnionych, redukcja deficytów 
psychologicznych osób utrzymujących abstynencję, ich rozwój osobisty oraz nabycie umiejętności zdrowego stylu życia  a także 
promocja trzeźwego stylu życia, utrwalenie ciekawej wizji trzeźwego życia, promocja aktywności fizycznej,  Podczas wyjazdu 
poznawali  nowe miejsca , zabytki, parki krajobrazowe. Nabywali także wiedzę na temat różnych źródeł agresji oraz 
umiejętności dotyczące konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami czy pozytywnego rozwiązywania konfliktu. 
Nabywali wiedzę na temat korzystnego wpływu zachowań prozdrowotnych. Mogli nauczyć się radzenia  sobie ze stresem w 
sposób konstruktywny, uświadomić sobie własną aktywność w dziedzinie zainteresowań, hobby-jako alternatywę -spędzanie 
czasu wolnego w sposób trzeźwy. W miesiącu maju 2018 roku przy współpracy członków Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie 
trzeźwościowo - sportowe "Strychy Cap " dla osób utrzymujących abstynencję oraz dla młodzieży zagrożonej patologiami i ich 
rodzin, promujące trzeźwy styl życia.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

organizowanie i prowadzenie psychoterapii 
indywidualnej i grupowej, prowadzenie terapii 
dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach 
tej działalności prowadzone są grupy edukacyjne 
oraz terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz 
ich rodzin. Tematyka grup nawiązuje do rozwoju 
osobistego,radzenia sobie ze złością, 
lekiem,wstydem, umiejętności 
interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, 
grup z nawrotów choroby, treningu asertywnych 
zachowań abstynenckich, grup wsparcia dla 
uzależnionych oraz grup z umiejętności 
społecznych W trakcie psychoterapii 
indywidualnej prowadzona jest pomoc w 
szeroko rozumianym kryzysie tak u osób 
uzależnionych i ich rodzin. Prowadzenie 
działalności profilaktycznej i edukacyjnej w 
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
Wyjaśnianie mechanizmów uzależnień oraz 
czynników sprzyjających uzależnieniom oraz 
opisu środków psychoaktywnych, 
uświadamianie zagrożeń wynikających z ich 
używania, sposoby rozpoznawania używania 
narkotyków wśród młodzieży oraz form pomocy 
dla osoby uzależnionej i ich rodzin

86.90.E 4 751,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 183 070,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 50 548,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 076 542,10 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 55 980,32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 141 647,05 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 86.10.Z

działalność szpitali- udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i 
leczenie uzależnień z zakresu całodobowej, stacjonarnej terapii i rehabilitacji dla osób 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Działalność wykonywana w ramach kontraktu 
z NFZ w jednostce Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży Anastasis Zakres 
świadczeń zdrowotnych prowadzonych przez Ośrodek obejmuje: diagnostykę, terapię i 
postrehabilitację uzależnień od środków psychoaktywnych oraz towarzyszące im niezbędne 
leczenie somatyczne, psychiatryczne i diagnostykę w szerszym zakresie. Celem pobytu w 
Ośrodku ANASTASIS jest osiągnięcie trwałej trzeźwości przez pacjentów. Trzeźwość jest 
rozumiana nie tylko jako abstynencja od środków zmieniających świadomość, lecz jako 
kreatywny styl życia, oparty na umiejętności szukania nowych rozwiązań, postaw i zachowań 
w trudnościach, bez odwoływania się do środków psychoaktywnych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 751,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 30 050,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

29 050,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

6 622,37 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 751,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 098 739,02 zł 4 751,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

50 672,50 zł 4 751,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 043 102,99 zł

0,14 zł

9,60 zł

4 953,79 zł 0,00 zł

1 obóz terapeutyczny dla młodzieży uzależnionej w okresie od 30.07.2018 do 05.08.2019 4 741,50 zł

2 Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

9,50 zł

1 reintegracja społeczna osób uzależnionych 4 751,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

204,00 zł

58 442,35 zł

915,60 zł

5 543,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

1 076 542,10 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -124,50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

12 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. 0,50 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)

9,20 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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13 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

18 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 622 253,89 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

27 840,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

594 413,89 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

453,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 316,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

469 034,46 zł

465 187,32 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 3 847,14 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 153 219,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 27 840,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

700,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu i 
organu kontroli nie pobierali z tytułu pełnionych funkcji 
żadnych wynagrodzeń. Wynagrodzenie wykazane w pkt.8 
dotyczy realizacji zadania -projektu. Pozostałe 
wynagrodzenia dotyczą umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych związanych z działalnością leczniczej.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Piłka Nożna-Zdrowe źródło 
Przyjemności. Trening 
Rodzinny dla Dzieci z 
Sołectwa Strychy i 
Wychowanków KOTIWM 
"ANASTASIS"

zakup sprzętu sportowego Urząd Gminy Przytoczna 1 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 195,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Programy reintegracji 
społecznej i zawodowej 
adresowane do osób 
uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych

Reintegracja społeczna i 
zawodowa  osób uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych

Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii 
Warszawa

29 050,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Stowarzyszenie działa już od 2003 roku. W roku 2004 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.  
Prowadzimy działania polegające na promowaniu trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 
profilaktyce i edukacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, prowadzeniu bardzo szeroko pojętej rehabilitacji, 
organizowaniu życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin, trosce o rozwój wiedzy ogólnej, 
specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych, dbaniu o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka), 
organizowaniu i trosce o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego 
czasu, ubogacającego wypoczynku. Od 01-01-2012 w ramach działalności gospodarczej prowadzimy 
długoterminowy ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych- Katolicki 
Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS . Jest to jednostka służby zdrowia świadcząca w ramach 
umowy z NFZ, bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Kalmus
Arkadiusz Ekiert
Piotr Więckowicz 

Justyna Kaczorowska
Halina Leśniewska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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