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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE "TĘCZA SERC"

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat M. SZCZECIN

Gmina M. SZCZECIN Ulica KOLUMBA Nr domu 60 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-035 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 914332727

Nr faksu E-mail 
sekretariat@teczaserc.pl

Strona www www.teczaserc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-01-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32032117900000 6. Numer KRS 0000272024
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Katarzyna Gołębiowska – Prezes Fundacji

Katarzyna Leska-Dobrzyńska – Wiceprezes Fundacji
Mirosław Hewuszt – Członek Zarządu Fundacji

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

Krzysztof Kowalski – Przewodniczący Rady Fundacji
Maria Niewęgłowska – Członek Rady Fundacji
Anna Worm – Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
2. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej 
opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej, 
3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie i wspieranie zastępczych środowisk rodzinnych, 
2. godzenie ról rodzinnych i zawodowych poprzez tworzenie i 
wspieranie zawodowej rodzinnej opieki zastępczej, 
3. reprezentowanie interesów środowiska rodzinnej opieki 
naturalnej i zastępczej wobec organów administracji państwowej i 
samorządowej oraz innych instytucji, 
4. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 
5. edukowanie społeczne w zakresie tematyki rodzicielstwa 
zastępczego, dzieci, młodzieży i rodzin, 
6. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się 
propagowaniem zastępczego rodzicielstwa, wspomaganie ich 
działań, 
7. integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się 
pracą z dzieckiem i rodziną, 
8. organizowanie współpracy ze specjalistami, tworzenie 
ogólnopolskiej bazy danych specjalistów, 
9. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów dla 
środowisk rodzinnych oraz specjalistów pracujących z dzieckiem i 
rodziną, 
10. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
11. prowadzenie i wspieranie programów terapeutycznych, 
profilaktycznych, socjalnych i pomocy psychologicznej na rzecz 
rodziny (rodziny naturalnej i rodzinnego środowiska zastępczego), 
12. tworzenie i prowadzenie ośrodków (placówek) pomocy dziecku i 
rodzinie, 
13. prowadzenie opieki dziennej i całodobowej, działań 
charytatywno-opiekuńczych, działań terapeutycznych, 
rehabilitacyjnych, readaptacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych 
na rzecz rodzin ( w tym dla: dzieci, młodzieży, dorosłych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i 
bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych, osób starszych), 
14. wdrażanie do samoorganizacji grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz prowadzenie działań z zakresu przystosowania 
zawodowego na rzecz rodzin (w tym dzieci, młodzieży, dorosłych 
zagrożonych wykluczniem społecznym, dotkniętym biedą i 
bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych), 
15. działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, wymiana doświadczeń w celu 
usprawniania systemu zapobiegania sieroctwu społecznemu, 
16. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
17. promocję i organizację wolontariatu, 
18. prowadzenie działalności charytatywnej 
19. udzielanie wsparcia materialnego wszelkim inicjatywom, 
zgodnym z ideami Fundacji.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I WSPARCIA PŁODOWEGO 
ZESPOŁU ALKOHOLOWEGO.

W ramach tej działalności obejmowaliśmy pomocą dzieci z FASD ze Szczecina i 
województwa zachodniopomorskiego wraz z ich opiekunami/rodzicami. Zarząd 
Fundacji powołał „Specjalistyczną Poradnię FAS”. Praca z zakresu FASD 
odbywała się w dwóch działach:
A) dział diagnostyczno-terapeutyczny
• poradnictwo, konsultacje i wstępna diagnoza FAS z wydaniem opinii, tworzenie 
domowych programów terapeutycznych i prowadzenie terapii,
• grupy wsparcia dla opiekunów dzieci z FASD
B) dział profilaktyczno-szkoleniowy:
• IV edycja konkursu plastycznego dla młodzieży „Ważne dziewięć miesięcy bez 
alkoholu”
• zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej, zajęcia 
psychoedukacyjne dla kobiet ze szczecińskich schronisk, szkolenia dla osób 
pracujących z dzieckiem i rodziną w województwie zachodniopomorskim. 

II. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU STACJONARNEGO WSPARCIA DZIECI I 
RODZINY.

A) Program wolontariatu „Dobry przykład” - udzielanie korepetycji dzieciom w 
opiece zastępczej przez licealistów.
.            B) Poradnictwo, konsultacje, terapie - udzielaliśmy konsultacji i 
poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego, prawnego) 
oraz prowadziliśmy terapię rodzinną i indywidualną (w tym dla dzieci terapię 
neurorozwojową, pedagogiczną, metodą dobrego startu).
III. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU WYJAZDOWEGO WSPARCIA DZIECI I 
RODZINY.

A) Wczasy socjoterapeutyczne dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka „Tęcza Serc w Moim Domu” - cykliczna wyjazdowa forma wspierania 
rodziny podczas wakacji.
B) Turnus socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin zastępczych „Mój Tęczowy 
Świat” - cykliczna wyjazdowa forma wspierania dzieci podczas ferii zimowych.
C) Obozy dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – 
cykliczna forma wspierania dzieci podczas wakacji.

IV. DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM.

A) Dyżury interwencyjno-konsultacyjne, mediacje rodzinne.
B) Działania interwencyjne w terenie.
C) Działania edukacyjno-informacyjne i szkoleniowe.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1760

23

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność opisana w punkcie II.1

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Fundacja prowadziła szkolenia dla specjalistów pracujących z 
dziećmi i rodzinami z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 310 974,64 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 308 320,13 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 650,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 4,51 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 845,93 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 222 846,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

222 846,20 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 53 948,00 zł

0,00 zł

18 348,00 zł

35 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 8 882,50 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 963,43 zł

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

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 299 534,92 zł 963,43 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

289 766,14 zł 422,23 zł

2 650,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 117,73 zł 0,00 zł

541,20 zł 541,20 zł

1,05 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Promocja 1% - wydruk kalendarzy 541,20 zł
2 Terapia nerorozwojowa – umowa zlecenie 420,00 zł
3 Dopłata do artykułów dydaktycznych 2,23 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

0,0 osób

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)

0,0 etatów
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29,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

56,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

13,00 osób

3,00 osób

e) inne osoby 40,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 99 318,48 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 99 318,48 zł

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

99 318,48 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 400,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 96 918,48 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

285,40 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Projekt profilaktyki i wsparcia Płodowego Zespołu Alkoholowego „Fasolka” 90 500,00 zł
2 Projekt „Rodzina - aktywizacja i wsparcie” 13 860,00 zł

3 Projekt obozów dla dzieci „Rekreacja i wypoczynek jako terapeutyczny pstryczek” 57 334,00 zł
4 Wczasy socjoterapeutyczne „Tęcza Serc w Moim Domu” 61 152,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kolonie letnie organizowane w ramach „Akcji 
lato” w Ośrodku „Ranczo Radzicz” w Radziczu

Radna Miasta Szczecin 2011-07-30
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5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W dniu 11 listopada 2011 roku uchwałą Zarządu Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” 
została powołana „SPECJALISTYCZNA PORADNIA FAS” – pierwsza w województwie zachodniopomorskim 
udzielająca pomocy dzieciom z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS – Fetal Alcohol Syndrome). Pracę 
diagnostyczno-terapeutyczną z dziećmi rozpoczęliśmy z początkiem 2009 r., po rocznym szkoleniu i uzyskaniu 
stosownych kwalifikacji. Monitorując naszą pracę z dziećmi z FAS/FASD zauważyliśmy potrzebę 
zinstytucjonalizowania dotychczasowych działań. Co zaowocowało powołaniem Poradni. Bazą Poradni są  nasze 
doświadczenia w pracy z dziećmi z FAS/FASD i ich opiekunami, coraz obszerniejsza wiedza Zespołu Poradni o 
problemie, a przede wszystkim coraz większa ilość zgłaszających się rodzin z dziećmi wymagającymi pomocy.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Katarzyna Gołębiowska /Prezes Fundacji/ 30.03.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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