
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica HOŻA Nr domu 62 Nr lokalu 69

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-682 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 507540887

Nr faksu E-mail 
info@programstacja.org.pl

Strona www www.programstacja.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-08-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14033193200000 6. Numer KRS 0000243907

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

Maciej Kępka Prezes TAK

Monika Grotecka Wiceprezeska TAK

Katarzyna Kałuska Wiceprezeska TAK

Michał Bydzicki Członek Zarządu 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

Joanna Garnier Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jędrzej Molczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Konrad Mińko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Docieranie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
wykluczonych, w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z 
ofertą wsparcia, edukacji, profilaktyki, pomocy społecznej, bezpośrednio 
w miejscach ich przebywania (na ulicach, dworcach, w parkach, klubach 
itd.).
2. Udzielanie osobom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, w 
szczególności dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym, wsparcia oraz 
specjalistycznej pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej, medycznej, 
terapeutycznej.
3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym edukacja seksualna, profilaktyka 
uzależnień, infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV.
4. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
wykluczonych w samoorganizacji i włączanie ich w projektowanie i 
realizowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji.
5. Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji 
życiowej i ich rodzin.
6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych.
7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw 
dziecka.
8. Działalność na rzecz rozwoju metod pracy środowiskowej 
(outreachowej) oraz innowacyjnych form pomocy i integracji społecznej w 
Polsce i zagranicą.
9. Działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym w 
zakresie uzależnień.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Inicjowanie i rozwój współpracy różnych instytucji i organizacji na 
szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie realizacji 
celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

A. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego
1. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych, 
pomocowych, skierowanych w szczególności do dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji trudnej i 
kryzysowej – organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w 
zakresie m.in. pomocy społecznej, prawnej, oświatowej, zdrowotnej i 
psychologicznej.
3. Pracę środowiskową (outreachową) w bezpośrednim miejscu 
przebywania odbiorców:
a. streetworking – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 
streetworkerów i pedagogów ulicy,
b. partyworking –  działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe w 
klubach, pubach, dyskotekach i na imprezach masowych,
c. online outreach (networking)  – działania profilaktyczne, edukacyjne i 
pomocowe za pośrednictwem Internetu. 
4. Organizowanie pomocy materialnej, zwłaszcza niefinansowej, dla 
odbiorców działań.
5. Inspirowanie działań sportowych, plastycznych, kulturalnych, 
wypoczynkowych (w tym obozów i wyjazdów).
6. Organizację i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
edukacyjnych, interwencyjnych i szkoleniowych.
7. Organizowanie edukacyjnych, pomocowych, profilaktycznych i 
kulturalnych, imprez, gier, konkursów, festynów, w tym z wykorzystaniem 
nowych technologii.
8. Rozwój współpracy i tworzenie lokalnych koalicji z innymi placówkami i 
instytucjami pomocowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi 
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społecznie gotowymi do współdziałania na rzecz celów i zadań 
Stowarzyszenia Program STACJA.
9. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, spotkań i 
paneli dyskusyjnych.
10. Organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych podmiotów.
11. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i 
informacyjnych.
12. Współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii 
medialnych i informacyjnych.
13. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz współpracę i 
wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
14. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

B. Odpłatną działalność pożytku publicznego

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 
nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 6-10
 Ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Działalność odpłatna dotyczyć może następujących 
przedsięwzięć:
1. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych, 
pomocowych, skierowanych w szczególności do dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych.
2. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji trudnej i 
kryzysowej – organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w 
zakresie m.in. pomocy społecznej, prawnej, oświatowej, zdrowotnej i 
psychologicznej.
3. Pracę środowiskową (outreachową) w bezpośrednim miejscu 
przebywania odbiorców:
d. streetworking – działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe 
streetworkerów i pedagogów ulicy,
e. partyworking –  działania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe w 
klubach, pubach, dyskotekach i na imprezach masowych,
f. online outreach (networking)  – działania profilaktyczne, edukacyjne i 
pomocowe za pośrednictwem Internetu. 
4. Inspirowanie działań sportowych, plastycznych, kulturalnych, 
wypoczynkowych (w tym obozów i wyjazdów).
5. Organizację i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
edukacyjnych, interwencyjnych i szkoleniowych.
6. Organizowanie edukacyjnych, pomocowych, profilaktycznych i 
kulturalnych, imprez, gier, konkursów, festynów, w tym z wykorzystaniem 
nowych technologii.
7. Rozwój współpracy i tworzenie lokalnych koalicji z innymi placówkami i 
instytucjami pomocowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi 
społecznie gotowymi do współdziałania na celów i zadań Stowarzyszenia 
Program STACJA.
8. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, spotkań i 
paneli dyskusyjnych.
9. Organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych podmiotów.
10. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i 
informacyjnych.
11. Współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii 
medialnych i informacyjnych.
12. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Działania realizowane w 2015 roku
Streetworking skierowany do osób świadczących usługi seksualne
Czas realizacji 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, 
w tym: 
– w okresie od 1.01.2015 do 30.09.2015 roku w ramach projektu pn. „Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS 
wśród osób świadczących usługi seksualne na ulicy, w agencjach towarzyskich i mieszkaniach” – 
dofinansowanie w konkursie Gilead Sciences Poland sp. z.o.o. Pozytywnie Otwarci. Partnerem 
merytorycznym projektu był Społeczny Komitet ds. AIDS;
– w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015 roku w ramach projektu pn. „Działania outreachowe - 
redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”, współfinasowanego przez Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków i członkiń 
zespołu.
Adresaci
Adresatami projektu były osoby świadczące usługi seksualne (OŚUS) na ulicach, w agencjach 
towarzyskich, mieszkaniach w Warszawie. Wszystkie osoby, z którymi streetworkerzy/erki nawiązali/ły 
kontakt w trakcie trwania projektu były osobami pełnoletnimi.
Pracownicy i pracowniczki Stowarzyszenia Program STACJA rozszerzyli swoje dotychczasowe działania o 
nowe miejsca tj. agencje towarzyskie i mieszkania.
Cele projektu
– zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki HIV/AIDS i innych chorób 
przenoszonych drogą płciową,
– zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki używania alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych,
– zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości bezpłatnego i anonimowego testowania w 
kierunku HIV (Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne)
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych,
– zwiększenie dostępu do instytucji pomocowych (psychologicznych, socjalnych, prawnych, 
medycznych) w zakresie różnych problemów,
– ułatwienie dostępu do środków profilaktycznych, pakietów ochronnych, zawierających m.in. 
prezerwatywy,
– promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
– rozszerzenie działań o nowe miejsca- mieszkania i agencje towarzyskie;
– badanie potrzeb celem ewaluacji dotychczasowych działań skierowanych i na rzecz osób 
świadczących usługi seksualne.
Główne działania projektowe:
1) streetworking na ulicach, dworcach, skwerach;
2) indoor outreach w mieszkaniach i agencjach towarzyskich;
3) przeprowadzenie warsztatów dla osób świadczących usługi seksualne;
4) wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Dyżury odbywały się kilka razy w tygodniu, każdy trwał ok. 2 godziny i były one realizowane w różnych 
porach dnia, aby oferta Stowarzyszenia dotarła do możliwie największej liczby osób. 
Streetworkerzy/erki zawsze pracowali w parach - jednopłciowych lub mieszanych.
Przeprowadzono warsztaty w agencjach towarzyskich i mieszkaniach, w których każdorazowo wzięło 
udział od 6 do 10 osób. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy na temat HIV/AIDS i innych STI, 
bezpiecznego używaniu substancji i środków psychoaktywnych, promowanie zachowań prozdrowotych 
w ramach wykonywanej pracy.
Ponadto wydano materiały i broszury edukacyjno-informacyjne oraz gadżety profilaktyczne. Treści 
zawarte w materiałach były uprzednio konsultowane z osobami świadczącymi usługi seksualne, w celu 
zwiększenia ich użyteczności i skuteczności.
Dane liczbowe
W 2015 roku odbyły się 144 dyżury, każdy z nich trwał ok. 2h, w tym 60 z nich odbyło się na ulicy, a 84 
w agencjach towarzyskich i mieszkaniach.
Podczas dyżurów w agencjach towarzyskich i mieszkaniach nawiązano 484 kontakty, w tym 481 z 
kobietami i 3 z mężczyznami.
Odbiorcom działań rozdystrybuowano:
– ok.4 000 sztuk prezerwatyw,
– ok.900 sztuk lubrykantów, 
– ok.1 500 sztuk chusteczek do higieny intymnej.
Podczas dyżurów streetworkerzy/erki przeprowadzili:
– ok. 350 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych oraz o bieżących sprawach klientek,
– ok. 150 rozmów o charakterze wsparciowym,
– 6 interwencji kryzysowych.
Podczas dyżurów na ulicy nawiązano 500 kontaktów, w tym 463 z kobietami i 23 z mężczyznami.
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Odbiorcom działań rozdystrybuowano:
– ok.7 000 sztuk prezerwatyw,
– ok.3 400 sztuk lubrykantów, 
– ok.2 100 sztuk chusteczek do higieny intymnej.
Podczas dyżurów streetworkerzy/erki przeprowadzili:
– ok. 330 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych oraz o bieżących sprawach klientek,
– ok. 160 rozmów o charakterze wsparciowym,
– 6 interwencji kryzysowych.
STREETOPCJA
Streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych
Czas realizacji 
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, w 
tym: 
– w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015 w ramach projektu pn. „STREETOPCJA – warsztaty i 
poradnictwo indywidualne dla młodzieży i młodych dorosłych”, współfinansowanego przez Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
– w okresie od 04.03.2015 do 31.12.2015 w ramach projektu „STREETOPCJA, współfinansowanego 
przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa.
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków i członkiń 
zespołu.
W okresie od 13.04.2015 do 11.07.2015 roku realizowany był projekt pn. „Problem bezdomności 
młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie – projekt badawczy”, finansowany przez m.st. Warszawa 
w ramach procedury małograntowej w obszarze aktywizacji osób bezdomnych, którego rezultatem był 
raport pn. „Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie” 
(http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/raporty/). 
Adresaci 
Działania skierowane były do młodzieży w wieku 15-26 lat, przebywającej regularnie na ulicach 
Warszawy. Jest to grupa mobilna – osoby te pochodzą z całego województwa mazowieckiego - zarówno 
z samej Warszawy, jak i mniejszych podwarszawskich miejscowości i wsi, a nawet z całej Polski. Jest to 
młodzież często borykająca się z problemem bezdomności, eksperymentująca i zagrożona 
uzależnieniem od narkotyków oraz podejmująca zachowania ryzykowne (m.in. seksualne). Część z nich, 
mimo młodego wieku, wypadła z sytemu pomocy społecznej i/lub sytemu edukacji. 

Cele projektu 
– wsparcie i towarzyszenie w trudnej sytuacji życiowej, 
– pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, 
– zwiększenie wśród młodzieży kompetencji w zakresie umiejętności poszukiwania pomocy w 
sytuacjach kryzysowych, w tym pomocy instytucjonalnej i egzekwowania swoich praw oraz 
umiejętności poruszania się na rynku pracy, 
– stworzenie warunków dających poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość swobodnego wyrażania 
emocji w sposób społecznie akceptowany, 
– nawiązanie przez młodzież kontaktu z „pozytywnymi dorosłymi”, którzy stali się źródłem 
pozytywnych, społecznie akceptowanych zachowań, 
– wyrównywanie szans w dostępie do informacji z zakresu używania narkotyków i profilaktyki HIV/AIDS 
wśród młodzieży narażonej na wykluczenie – pochodzącej z mniejszych miast i wsi oraz młodzieży 
pochodzącej ze środowisk defaworyzowanych, spędzającej czas na ulicach; 
– motywowanie do zmiany zachowań z ryzykownych, na bezpieczniejsze (w tym w kontekście HIV/AIDS 
i innych STI), 
– promowanie konstruktywnych form spędzania czasu (alternatywa wobec używania substancji 
psychoaktywnych), poprzez zajęcia kulturalne, artystyczne itp.
Główne działania projektowe 
1) Streetworking: 
– Docieranie do osób, których nie „znajduje” pomoc instytucjonalna, 
– Wsparcie i towarzyszenie,
– Edukacja i profilaktyka na ulicy. 
2) Drop in (dyżury stacjonarne). 
3) Warsztaty:
– Warsztaty z profilaktyki uzależnień,
– Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS,
– Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych.
Dane liczbowe 
W 2015 roku zostało nawiązanych: 
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– ok. 640 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów streetworkerskich, w tym 490 w okresie 
od 04.03.2015 do 31.12.2015 (w ramach umowy z m.st. Warszawa), 
– ok. 597 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów drop in, w tym 234 w okresie od 
04.03.2015 do 31.12.2015 (w ramach umowy z m.st. Warszawa),
– 275 osób skorzystało z warsztatów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W 2015 roku odbyło się: 
– 100 dyżurów streetworkerskich, trwających po ok. 2 godziny, realizowanych przez 2 
streetworkerów/erki, w tym:
 23 dyżury zrealizowano dzięki pracy woluntarystycznej, 
 77 dyżurów zrealizowano w ramach umowy z m.st. Warszawa,

– 105 dyżurów drop in, trwających po 2 lub 3 godziny, realizowanych przez 2 pracowników, w tym:
 35 dyżurów zrealizowano dzięki pracy wolontarystycznej,
 20 dyżurów w ramach umowy z m.st. Warszawa,
 25 dyżurów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

– 25 warsztatów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do młodzieży i młodych dorosłych
Partyworking 
Edukacja i profilaktyka w klubach i na dyskotekach 
Czas realizacji
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2015 do 31.12.2015, w tym: 
– w okresie od 04.03.2015 do 31.12.2015 roku w ramach kampanii pn. „Kampania profilaktyczno-
edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania”, współfinansowanej przez 
Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy;
– w okresie od 16.04.2015 do 15.10.2015 roku w ramach projektu pn. „Program profilaktyczny 
skierowany do osób bawiących się w klubach i na dyskotekach na terenie Mazowsza”, 
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków i członkiń 
zespołu.
Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania 
(projekt partnerski)
Czas realizacji: od 04.03.2015 do 31.12.2015
Współfinansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Partnerzy: Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie MONAR (grupa partyworkerska 
Alternative Dance).
Adresaci
Oddziaływaniami kampanii zostały objęte trzy grupy adresatów:
1. Młodzież i młodzi dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem osób uczących się, studiujących 
(Stowarzyszenie Program STACJA)
2. Osoby ze środowiska LGBT, w szczególności MSM (men having sex with men), spędzające czas w 
klubach, pubach i saunach (Stowarzyszenie Lambda Warszawa)
3. Osoby w wieku 18-35 lat, tworzące środowisko clubbingowe (Stowarzyszenie MONAR).
Wymienione grupy mają silne punkty wspólne:
– są klientami śródmiejskich klubów i dyskotek, czyli przebywają w miejscach o zwiększonym 
rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych,
– podejmują ryzykowne zachowania, 
– eksperymentują lub są zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych takich jak alkohol, 
narkotyki. 
Cele projektu
– ograniczenie wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy występowania zachowań ryzykownych, związanych z uzależnieniem oraz ryzykownym i/lub 
szkodliwym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
– objęcie działaniami edukacyjno-profilaktycznymi różnorodnych grup odbiorców, przebywających w 
miejscach zwiększonego ryzyka używania narkotyków i alkoholu w Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy,
– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu i narkotyków, a 
także osób które używają ich w sposób ryzykowny i szkodliwy,
– zwiększenie dostępności atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb i zwyczajów odbiorców oferty 
edukacyjno-profilaktycznej, poprzez dotarcie bezpośrednio do miejsca ich przebywania, a także 
wykorzystanie współczesnych kanałów komunikacji (aplikacja mobilna, kanał YOUTUBE),
– redukcji ryzyka inicjacji w zakresie zachowań, które mogą mieć szkodliwe konsekwencje dla zdrowia 
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(substancje psychoaktywne, ryzykowne zachowania seksualne).
Główne działania projektowe
1) Regularne działania partyworkerskie.
2) Akcyjne działania partyworkerskie - imprezy profilaktyczne.
3) Rozbudowanie i promocja aplikacji mobilnej (i)GRASZ? 
Podstawowa wersja aplikacji jest dostępna online, aby mogły z niej skorzystać także osoby nie 
posiadające urządzeń mobilnych: http://programstacja.org.pl/wp/strefa-wiedzy/aplikacja-igrasz. Pełna 
wersja do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?
id=pl.org.programstacja.igrasz
4) Opracowanie, druk i zakup gier, quizów, materiałów i gadżetów profilaktycznych i promocyjnych, w 
tym m. in.:
– 2 nowe mini gry – quizy,
– ulotka na temat substancji psychoaktywnych,
– ulotka formatu wizytówki – z informacjami na temat działań projektowych,
– ulotka w formie wizytówki – na temat „pigułki gwałtu”, zachęcająca do tego, by pilnować swojego 
napoju,
– 2 rodzaje zakładek do książek (dot. „pigułki gwałtu” oraz prawidłowego zakładania prezerwatywy),
– gadżety zawierające hasła profilaktyczne, w tym: podróżna szczoteczka do zębów, pomadka do ust, 
buttonsy, naklejki,
– drink testy.
5) Stworzenie i prowadzenie kanału profilaktycznego na portalu Youtube.com.
6) Wydanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (ulotki, zakładki do książki, 
naklejki, wizytówki, bransoletki, buttonsy).
Dane liczbowe
– Liczba kontaktów:
 podczas regularnych działań partyworkerskich: 1644 rozmowy;
 podczas imprez profilaktycznych: 243 rozmowy.
– Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin):
 102 dyżury, trwające zazwyczaj po 2 godziny, realizowane przez 2 osoby (408h działań), podzielone 
następująco pomiędzy organizacje:
o STACJA – 55 dyżurów (ok 5/mc) – 50 w ramach dotacji, 5 wolontarystycznie, trwające po minimum 2h 
każdy;
o LAMBDA – 33 dyżury (ok 3/mc) – 30 w ramach dotacji, 3 wolontarystycznie, trwające po 2h każdy;
o MONAR (Alternative Dance) – 10 dyżurów (ok 1/mc) – w ramach dotacji.
 6 imprez profilaktycznych, trwających po 3 h (18h działań).
Program profilaktyczny skierowany do osób bawiących się w klubach i na dyskotekach na terenie 
Mazowsza
Czas realizacji: od 16.04.2015 do 15.10.2015
Współfinansujący: Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Adresaci
Adresatami projektu byli bywalcy klubów i dyskotek, czyli miejsc o zwiększonym rozpowszechnieniu 
substancji psychoaktywnych, na terenie Warszawy oraz małych miast i wsi na terenie województwa 
mazowieckiego. 
Szczegółowa charakterystyka adresatów: 
– osoby w szczególności w przedziale wiekowym 15-26 lat,
– bywalcy klubów i dyskotek w Warszawie oraz w mniejszych miastach, wsiach w województwie 
mazowieckim, czyli osoby przebywające w miejscach o zwiększonym rozpowszechnieniu używania 
substancji psychoaktywnych,
– osoby podejmujące ryzykowne zachowania,
– okazjonalni użytkownicy narkotyków,
– osoby eksperymentujące i używające w sposób ryzykowny substancji psychoaktywnych oraz 
zagrożone uzależnieniem.
Cele projektu
– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków z terenu 
województwa mazowieckiego;
– zwiększenie dostępności do programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych poprzez dotarcie 
bezpośrednio do środowiska okazjonalnych użytkowników narkotyków lub osób zagrożonych ich 
używaniem, przebywających w miejscach zwiększonego ryzyka używania narkotyków na terenie 
województwa mazowieckiego, także poza Warszawą;
– rozpowszechnianie i promowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych metodą 
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partyworkingu, na terenach w małym stopniu lub w ogóle nieobjętych dotąd tego typu projektami w 
województwie mazowieckim, a tym samym wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy w zakresie 
problematyki substancji psychoaktywnych i związanej z nią tematyki ryzykownych zachowań np. 
seksualnych;
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zażywania narkotyków (m.in. szkodach 
zdrowotnych, społecznych); 
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań, związanych m. in. z 
używaniem substancji psychoaktywnych i podejmowaniem pod ich wpływem ryzykownych zachowań 
seksualnych - (np. ryzyka zakażenia HIV, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową);
– dostarczenie wiedzy o sposobach i środkach profilaktycznych służących zmniejszaniu ryzyka 
negatywnych konsekwencji zabawy w klubach i dyskotekach (pilnowanie napojów, testy na obecność 
GHB i ketaminy; prezerwatywy itp.) oraz sposobach prawidłowego ich używania;
– dostarczenie wiedzy na temat rzetelnych źródeł informacji (również internetowych) na tematy 
związane z podejmowaniem ryzykownych zachowań (www.narkomania.gov.pl, 
www.programstacja.org.pl, www.aids.gov.pl, www.bezpytan.pl itd.). 
Główne działania projektowe
1) Imprezy profilaktyczne poza Warszawą.
2) Regularne dyżury partyworkerskie na terenie m.st. Warszawy. 
3) Imprezy profilaktyczne na terenie m. st. Warszawy. 
4) Opracowanie i wydanie gier, quizów, materiałów i gadżetów profilaktycznych.
Dane liczbowe
– Liczba kontaktów:
 podczas imprez profilaktycznych poza Warszawą: 863 rozmowy,
 podczas dyżurów partyworkerskich w Warszawie: 302 rozmowy,
 podczas imprez profilaktycznych na terenie Warszawy: 406 rozmów.
– Liczba dyżurów:
 10 imprez profilaktycznych poza Warszawą, trwających po 4 godziny każdy, obsługiwanych przez 4 

partyworkerów;
 17 dyżurów partyworkerskich w Warszawie, trwających po 2 godziny każdy, obsługiwanych przez 2 

partyworkerów;
 6 imprez profilaktycznych na terenie Warszawy, trwających po 3 godz. i obstawianych przez 4 

partyworkerów.
„Licencjat” z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV/AIDS i STI (projekt partnerski, trzyletni)
„Połączenia CTRLowane”
Czas realizacji: od 13.02.2015 do 31.12.2015 roku (13.02.2015-31.12.2017 roku)
Współfinansujący: m.st. Warszawa
Partner: Społeczny Komitet ds. AIDS
Adresaci
Cechy charakteryzujące odbiorców, do których kierowane będą działania:
– studenci, młodzież i młodzi dorośli;
– osoby uczące się, studiujące, mieszkające i/lub przebywające na terenie Warszawy;
– osoby przebywające w miejscach o zwiększonym poziomie występowania zachowań ryzykownych - w 
tym mieszkające w domach studenckich i spędzające czas w miejscach publicznych popularnych wśród 
młodych ludzi;
– osoby o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań.

Cele projektu
– zwiększenie wśród młodych ludzi, w tym w szczególności warszawskiej społeczności studenckiej, 
wiedzy dotyczącej zakażeń HIV/AIDS i  innych STI, dostępności do poradnictwa w tym zakresie oraz 
zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV oraz STI, w oparciu o działania wykorzystujące atrakcyjne 
kanały komunikacji, realizowane w miejscach codziennego spędzania czasu grupy docelowej,
– poszerzenie dotychczasowej oferty informacyjno-edukacyjnej skierowanej młodych ludzi, w 
szczególności do społeczności studenckiej,
– zwiększenie umiejętności szacowania ryzyka zakażenia HIV/AIDS oraz innych STI wśród odbiorców,
– zwiększenie wiedzy na temat rzetelnych źródeł informacji dotyczących profilaktyki HIV/AIDS i innych 
STI wśród odbiorców,
– zwiększenie wiedzy na temat bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV (materiały 
edukacyjne, Studenckie Dni Testowania),
– promowanie wśród młodych osób działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych,
– wzrost świadomości dotyczącej bezpieczniejszych form zachowań seksualnych oraz możliwości 
minimalizacji szkód zdrowotnych.
Nawiązana współpraca
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– Uniwersytet SWPS,
– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
– Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji, 
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Główne działania projektowe
1) Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne na warszawskich uczelniach wyższych.
2) Działania profilaktyczno-edukacyjne w domach studenckich - realizowane w Domach Studenckich na 
Osiedlu Przyjaźń – DS Jelonek, Sarna, Rogaś.
3) Działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane w czasie wydarzeń skierowanych do społeczności 
studenckiej – realizowane podczas Juwenaliów, Połowinek, Otrzęsin, konferencji studenckich. 
4) Działania profilaktyczno-edukacyjne w miejscach spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi – 
realizowane na Bulwarach nad Wisłą
5) Konsultacje psychologiczne z zakres zdrowia seksualnego.  
6) Gra miejska „Let’s talk about sex!”.
7) Wykorzystanie nowoczesnych technologii do promowania projektu i rozpowszechniania wiedzy na 
temat profilaktyki HIV i STI.
8) Zaprojektowanie drukowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz gadżetów 
profilaktycznych.
9) Działania promocyjne i PR.
10) Ewaluacja.
Gra miejska „Let’s talk about sex!”
Edycja piąta pt. „Połączenia CTRLowane”
Termin: 25 września 2015 roku 
Opis działania 
Gra miejska „Let’s talk about sex!” to otwarte, edukacyjne wydarzenie, które poprzez zastosowanie 
ciekawej, innowacyjnej formy pozwala na zainteresowanie tematyką zdrowia seksualnego jeszcze 
szerszego grona odbiorców. Najważniejszą misją gry jest docieranie do młodych ludzi z atrakcyjnymi 
metodami edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej seksualności. Wychodząc z tą tematyką 
w przestrzeń miejską, naszym celem jest oswojenie opinii publicznej z myślą, że o seksie można mówić 
otwarcie, w sposób merytoryczny, ale jednocześnie w sposób atrakcyjny, pozbawiony oceniania i 
moralizowania. Ma to służyć kreowaniu postaw otwartości w rozmawianiu na tematy związane z 
seksem i zdrowiem seksualnym.
Adresatami działania byli mieszkańcy Warszawy, w szczególności młodzież i młodzi dorośli (osoby od 15
 roku życia). 
Tegoroczny motyw przewodni gry związany był z hasłem promocyjnym projektu – „Połączenia 
CTRLowane”. 
Podczas gry uczestnicy poprzez rozwiązywanie zadań mogli dowiedzieć się m.in. o tym jakie są drogi 
zakażenia, jakie zachowania są bezpieczne, a jakie ryzykowne, jak prawidłowo stosować środki 
profilaktyczne, a także na temat testowania w PKD oraz zmierzyć z mitami i faktami dotyczącymi HIV i 
AIDS oraz osób żyjących z HIV. 
Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość poznać warszawskie środowisko pozarządowe, odwiedzając 
siedziby 4 organizacji pozarządowych, działających w sferze edukacji, ochrony zdrowia.
Trasa gry przebiegała przez następujące punkty:
– STACJA 1 – START – plac przez wejściem do Metra Centrum, tzw. „Patelnia”;
– STACJA 2 – siedziba Społecznego Komitetu ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11;
– STACJA 3 – siedziba Stowarzyszenia Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4;
– STACJA 4 – siedziba Stowarzyszenia JUMP’93, ul. Marszałkowska 85;
– STACJA 5 – META – siedziba Stowarzyszenia Program STACJA,  ul. Hoża 62 lok. 69. 
Uczestnicy gry na pierwszej STACJI otrzymywali legitymację gracza, na której zbierali naklejki po 
wykonaniu zadania na każdym w punktów. Przy każdym zadaniu instrukcji i wsparcia w prawidłowym 
rozwiązaniu udzielali/ły przeszkoleni/one edukatorzy/edukatorki. Na piątej STACJI po wykonaniu 
ostatniego zadania na uczestników czekał upominek – torba płócienna z gadżetami profilaktycznymi. 
W przygotowanie i animację punktów gry zaangażowanych zostało 12 edukatorów oraz 10 
wolontariuszy. 
Aplikacja  i strona www „Połączenia”
W ramach projektu zostały stworzone dwa kanały edukacyjno-informacyjne, służące zwiększeniu 
zasięgu oddziaływania projektu: 
– strona internetowa www.polaczenia.org.pl. Na stronie znajdują się informacje o działaniach, 
aktualności, galeria zdjęć, informacje o projekcie, realizatorach oraz współfinansującym. Strona 
nawiązuje pod względem formy i treści do strony internetowej uczelni, co odnosi się do grupy 
docelowej i specyfiki działań. 
– aplikacja mobilna „Połączenia” – aplikacja mobilna jest dostępna na system Android i można ją 
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pobrać na urządzenia mobilne ze sklepu PLAY (https://play.google.com/store/apps/details?
id=pl.org.programstacja.polaczenia)  lub poprzez odnośnik na stronie internetowej projektu. 
Aplikacja zawiera 5 zakładek dotyczących:
 ryzyka zakażenia HIV i epidemiologii w postaci mini-gry, animacji, która przedstawiona jest w postaci 
połączeń między ludźmi;
 środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zakażenia HIV w formie quizu;
 testowania w kierunku HIV w PKD;
 strefę wiedzy z zakresu HIV/AIDS, dróg zakażenia, bezpiecznych i ryzykownych technik seksualnych 
oraz informacji na temat czynników zwiększających i zmniejszających ryzyko zakażenia.
Dane liczbowe
– Liczba kontaktów:
 201 uczestników warsztatów;
 628 kontaktów ze studentami w domach studenckich;
 617 kontaktów z osobami bawiącymi się i spędzającymi czas nad Wisłą;
 160 uczestników gry miejskiej;
 838 kontaktów z odbiorcami podczas wydarzeń studenckich;
 30 osób skorzystało z  konsultacji specjalistycznych. 
– Zrealizowane działania:
 12 sześciogodzinnych oraz 12 trzygodzinnych warsztatów profilaktycznych (108 godzin warsztatów, 

216 godzin pracy dwójki trenerów);
 70 dyżurów profilaktyczno-edukacyjnych w domach studenckich, trwających po 2 godziny każdy, 

realizowanych przez 2 edukatorów (łącznie 140 godzin działań);
 34 dyżury profilaktyczno-edukacyjne w miejscach spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi, 
trwające po 3 godziny każdy i realizowane przez 2 edukatorów (łącznie 102 godziny);
 gra miejska, trwająca 5 godzin, obejmująca 5 stacji;
 6 dyżurów profilaktyczno-edukacyjnych podczas wydarzeń skierowanych do społeczności studenckiej, 
trwających po 4 godziny i realizowanych przez 4 edukatorów;
 30 godzin konsultacji psychologicznych z zakresu zdrowia seksualnego.

STACJA na Przystanku Woodstock 2015
Przystanek Woodstock – Przystanek Zdrowie
Czas realizacji:  28.07.2015 – 2.08.2015 roku
Finansujący/współfinansujący: 
– Stowarzyszenie Program STACJA było partnerem projektu pn. „Działania edukacyjno-profilaktyczne: 
Przystanek Woodstock-Przystanek Zdrowie” Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielona Górze, 
współfinansowanego w ramach grantu Pozytywnie Otwarci Gilead Sciences Poland Sp. z o. o;
– darowizny prywatne zebrane przez portal polakpotrafi.pl w kwocie 517 zł 
(https://polakpotrafi.pl/projekt/lets-talk-about-sex-2015); 
– środki własne Stowarzyszenia.
Partnerzy:
– La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – w ramach działań prowadzonych na 
stoisku STACJI dwóch edukatorów La Strady informowało odbiorców na temat praw człowieka oraz 
sytuacji ofiar handlu ludźmi w Polsce i na świecie (http://www.strada.org.pl/index.php/pl);
– Towarzystwo rozwoju Rodziny oddział w Zielonej Górze (http://www.trr.zgora.pl/). 
Adresaci
Adresatami projektu byli uczestnicy i uczestniczki Festiwalu „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad 
Odrą. Stoisko profilaktyczno-edukacyjne znajdowało się „Pasażu NGO” na terenie Akademii Sztuk 
Przepięknych.
Cele projektu
– ograniczenie występowania zachowań ryzykownych wśród uczestników Przystanku Woodstock, 
związanych z podejmowaniem ryzykownym zachowań seksualnych oraz przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych,
– podniesienie świadomości uczestników Przystanku Woodstock na temat zagrożeń wynikających z 
podejmowania ryzykownych zachowań.
– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu i narkotyków, 
poprzez dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ich używania,
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych (np. ryzyka 
zakażenia wirusem HIV , innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową) oraz na temat 
bezpieczniejszych technik seksualnych,
– promowanie używania środków profilaktycznych (prezerwatywy, lubrykanty),
– promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV w Punktach Konsultacyjno-
Diagnostycznych,
– promowanie bezpieczniejszych form zabawy,
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– motywowanie do zmiany zachowań z ryzykownych na bezpieczniejsze,
– zwiększenie dostępności atrakcyjnej i dostosowanej do odbiorców oferty edukacyjno-profilaktycznej,
– promowanie działań o charakterze o informacyjnym, edukacyjnym, interwencyjnym, realizowanych w 
nurcie redukcji szkód (harm reduction),
– dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat dostępnych form i działań profilaktycznych i leczniczych oraz 
instytucji pomocowych, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc
–  zwiększanie dostępności do instytucji pomocowych i edukacyjnych np. promowanie telefonów 
zaufania, poradni internetowych, wśród osób spoza dużych miast, które mają ograniczony dostęp do 
pomocy.
– informowanie o  aspektach prawnych regulujących sfery związane z seksem,
– edukowanie, czym jest przemoc seksualna i jak się przed nią chronić,
– prowadzenie rozmów dotyczących seksualności, płciowości i orientacji seksualnej,
– angażowanie odbiorców projektu w tworzenie porad dotyczących bezpieczniejszej zabawy.
Dane liczbowe:
– na  stoisku Stowarzyszenia Program Stacja pracowało  8 edukatorów/ek,
– stoisko było czynne przez 8 godzin dziennie,
– w sumie udzielono ponad 6 tysięcy porad w trakcie trwania całego Festiwalu,
– działania edukacyjno-profilaktyczne dotarły do około 15 tysięcy osób, w sposób pośredni i 
bezpośredni
– rozdystrybuowano ok. 5000 sztuk materiałów profilaktycznych, w tym prezerwatyw, lubrykantów, 
chusteczek do higieny intymnej.
Współpraca krajowa i międzynarodowa
 Stowarzyszenie Program STACJA jest członkiem następujących sieci:

– The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) 
(http://www.sexworkeurope.org);
– ECPAT International - End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (http://www.ecpat.net/); 
– Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich (http://osos.org.pl) – reprezentantem 
Stowarzyszenia jest Wojciech Gola (pełniący funkcję wiceprezesa zarządu OSOS). Najważniejsze 
działania podjęte w ramach członkostwa:
 W dniu 27.07.2015 roku Stowarzyszenie Program STACJA w składzie Katarzyna Rżanek, Katarzyna 
Kałuska i Michał Bydzicki, odbyło wizytę studyjną w Stowarzyszeniu Pedagogów Społecznych RIPOSTA 
w Poznaniu. Wizyta miała na celu zapoznanie się z pracą organizacji i wystawienie jej rekomendacji, co 
jest wymagane zgodnie ze statutem OSOSu, aby mogła ona dołączyć do sieci.
 Stowarzyszenie Program STACJA jako członek sieci zostało objęte projektem w ramach Programu 
Obywatele dla Demokracji pn. „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy 
międzysektorowej”. Projekt miał na celu analizę sposobu organizowania działań streetworkerskich w 
ramach współpracy organizacji pozarządowych i samorządów oraz umożliwienie wskazania dobrych 
praktyk w zakresie organizowania programów środowiskowych. W ramach projektu zrealizowane 
zostało badanie dotyczące sposobu realizowania działań streetworkerskich, w którym brali udział 
członkowie/inie STACJI.
 W 2015 roku Stowarzyszenie Program STACJA uczestniczyło w spotkaniach i badaniu w ramach 
projektu pn. „Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-14”, 
realizowanego przez Społeczny Komitet ds. AIDS w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
 Ubiegając się o środki w ramach programu „Erasmus + Młodzież” nawiązana została współpraca z 
trzema organizacjami: HOPS – Healthy Options Project Skopje (Macedonia), Mládež ulice (Słowacja), La 
Carovana (Włochy).
 W 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia miały miejsca cztery wizyty studyjne:
– wizyta studentów międzynarodowego programu dla pracowników socjalnych "Erasmus Mundus 
Advances. A global MA in Social Work”;
– wizyta Litewskich streetworkerów z organizacji Pal. J. Matulaičio socialinis centras;
– wizyta pracowników Drop-in Center z organizacji Klik z Berlina;
– wizyta pracowników Urzędu Pomocy Społecznej z Oslo.

Konferencje, konsultacje, szkolenia
 Udział przedstawiciela Stowarzyszenia Program STACJA w posiedzeniach Zespołu ds. realizacji 
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim. 
Osoba reprezentująca: Monika Grotecka. 
 27.07.2015 roku w Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie „Jeżeli nie 
Warszawa, to kto?”, dotyczące przeciwdziałania narkomanii i bezdomności. W wydarzeniu 
zorganizowanym przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, wzięli 
udział, m in. Zastępca Prezydenta Warszawy Włodzimierz Paszyński, dyrektor Krajowego Biura ds. 
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Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz 
Pactwa. Stowarzyszenie Program STACJA reprezentował Wojciech Gola.
 Udział przedstawiciela Stowarzyszenia Program STCJA w seminarium podsumowującym II edycję 
projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu” 
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu wspierającego 
powrót osób bezdomnych do społeczności (Edycja 2015). W panelu dyskusyjnym wziął udział m.in. 
Rzecznik Praw Obywatelskich. Stowarzyszenie Program STACJA reprezentowała Weronika Zaród. 
 W dniach 1-2.12.2015 roku odbyła się XXII Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i 
społeczeństwie, organizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, z okazji 
Światowego Dnia AIDS. 
W ramach udziału w konferencji Stowarzyszenie zorganizowało swoje stoisko promocyjno-edukacyjne, 
które obsługiwane było przez członków/inie, wolontariuszy/szki STACJI oraz młodzież i młodych 
dorosłych – odbiorców projektu STREETOPCJA, którzy także aktywnie brali udział w panelach 
konferencji.
Podczas konferencji odbył się także panel pt. „Profilaktyka HIV/AIDS wśród osób świadczących usługi 
seksualne – trendy i wyzwania”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Program STACJA.
Program panelu był następujący:
 Moderator: Maciej Kępka, Stowarzyszenie Program STACJA;
 „Prawne i społeczne aspekty świadczenia usług seksualnych w Polsce”, prelegent: Anna Ratecka, Sex 

Work Polska;
 „Parasol Uliczny – program profilaktyczno-socjalny skierowany do kobiet świadczących usługi 
seksualne na terenie Krakowa”, prelegent: Marcin Drewniak, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej 
PARASOL;
 „Outreach jako metoda pracy w środowisku osób świadczących usługi seksualne na ulicach i w 

agencjach –10 lat doświadczeń Stowarzyszenia Program STACJA”, prelegent: Edyta Gogół-Iżowska, 
Stowarzyszenie Program STACJA";
 „Nic o nas bez nas –angażowanie osób świadczących usługi seksualne w realizację programów 
profilaktyki HIV/STI na przykładzie środowiskowego programu treningowego ICRSE”, prelegent: Agata 
Dziuban, International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).
 W ramach szkoleń wewnętrznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Program STACJA odbyło się 
spotkanie się dotyczące środków i substancji psychoaktywnych, które poprowadził Michał Bydzicki. 
 Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych i programowych z 
zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia i edukacji oraz ogłoszeń konkursowych dla organizacji 
pozarządowych.
Publikacje
 Raport badawczy pn. „Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie” 

W okresie od 13.04.2015 do 11.07.2015 roku realizowany był projekt pn. „Problem bezdomności 
młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie - projekt badawczy”, finansowany przez m.st. Warszawa w 
ramach procedury małograntowej w obszarze aktywizacji osób bezdomnych
Przedmiotem   badania była  diagnoza  sytuacji  młodych  osób  bezdomnych,  w  tym  ich  sytuacji 
rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej, miejsc przebywania, przyczyn ich bezdomności, znajomości i 
docieralności do instytucji pomocowych,  barier  w  korzystaniu  z  działań  pomocowych  i  
aktywizujących,  czynników  wspomagających  i utrudniających wychodzenie z bezdomności.
Głównym celem diagnozy było pozyskanie informacji służących do sformułowania rekomendacji do 
tworzenia skutecznych i adekwatnych do potrzeb programów pomocowych i aktywizujących, 
skierowanych do młodych osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych oraz rekomendacji 
wspierających pracę z tą grupą. 
Raport jest dostępny do pobrania: http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/raporty/.

Wystąpienia w mediach
 21.02.2015 roku – audycja w „Kampus Główny” w Radio Kampus, poświęcona działalności 
Stowarzyszenia. Osoba reprezentująca: Aleksandra Antoniuk. 
 1.08.2015 roku – nagranie dla Radia Woodstock dotyczące oferty STACJI w „Pasażu NGO” na 
Festiwalu Przystanek Woodstock. Osoby reprezentujące: Edyta Gogół-Iżowska, Aleksandra Antoniuk. 
 23.08.2015 roku – audycja „Leniwa niedziela” w radio TOK FM, dotycząca związków zawodowych 
pracowników seksualnych. Osoba reprezentująca: Agata Dziuban.
 25.09.2015 roku – nagranie dla RDC zapowiadające grę miejską "Let's talk about sex!". Osoba 
reprezentująca: Weronika Zaród. 
 28.09.2015 roku – audycja „Strefa prywatna” w Czwórce Polski Radio, dotycząca gry miejskiej "Let's 
talk about sex!" oraz profilaktyki i zdrowia seksualnego. Osoby reprezentujące: Wojciech Gola i 
Weronika Zaród.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

13600

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 30.11.2015 roku – audycja "Strefa prywatna" w Czwórce Polskim Radio, dotycząca edukacji 
seksualnej. Osoby reprezentujące: Edyta Gogół-Iżowska i Maciej Kępka.  
Pozostałe wydarzenia
 1.12.2015 roku podczas uroczystej sesji z okazji Światowego Dnia AIDS na konferencji „Człowiek 
żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” Prezeska Stowarzyszenia Program STACJA Katarzyna Rżanek 
otrzymała „Czerwoną Kokardkę”. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie 
zasłużonym na rzecz osób żyjących z HIV oraz prowadzącym działania w dziedzinie profilaktyki i terapii.
 4.11.2015 roku minęło 10 lat istnienia Stowarzyszenia Program STACJA. Z tej okazji w siedzibie STACJI 
zostało zorganizowane spotkanie dla byłych i obecnych pracowników/czek i wolontariuszy/ek. Podczas 
wydarzenia wspominane były początki powstania organizacji i działania realizowane w przeszłości. Był 
to także moment podziękowań dla wszystkich osób, które przez dekadę tworzyły STACJĘ - pracując na 
rzecz jej rozwoju i wspierając realizowane inicjatywy.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Działania 
streetworkerskie, dyżur 
stacjonarny – 
skierowane do 
młodzieży i młodych 
dorosłych, 
przebywających na 
ulicach Warszawy. są to 
osoby często 
pochodzące ze 
środowisk 
defaworyzowanych, 
zaniedbane zarówno 
pod względem 
materialnym, 
emocjonalnym jak i 
wychowawczym, często 
borykające się z 
problemem 
bezdomności, 

88.99 Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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eksperymentujące i 
zagrożone 
uzależnieniem od 
narkotyków oraz 
podejmujące 
zachowania ryzykowne 
(m.in. seksualne). Duża 
część z nich, mimo 
młodego wieku, 
wypadła z sytemu 
pomocy społecznej 
i/lub sytemu edukacji. 
Najczęściej nie mają oni 
kontaktu z jakąkolwiek 
instytucją pomocową – 
nie wierzą w ich 
skuteczność, boją się, 
że nie sprostają 
wymogom 
proceduralnym lub po 
prostu nie wiedzą, 
gdzie można szukać 
pomocy. W ramach 
działań 
środowiskowych i 
stacjonarnych 
oferujemy im pomoc i 
wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych, miejsce i 
atmosferę dające 
poczucie 
bezpieczeństwa oraz 
możliwość swobodnego 
wyrażania emocji w 
sposób społecznie 
akceptowany, a także 
przestrzeń do 
planowania i pracy nad 
poprawą swojej sytuacji 
(przy wsparciu 
streetworkerów). 
Ważnym elementem 
tych działań jest 
nabywanie przez 
młodych ludzi 
kompetencji 
społecznych, a także 
umiejętności 
poszukiwania pomocy 
w sytuacjach 
kryzysowych, w tym 
pomocy 
instytucjonalnej, 
egzekwowania swoich 
praw oraz umiejętności 
poruszania się na rynku 
pracy.

ochrona i promocja 
zdrowia

Działania profilaktyczno 
- edukacyjne z zakresu 
zdrowia seksualnego, 
profilaktyki HIV/AIDS i 
innych chorób 

88.99 Z
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przenoszonych drogą 
płciową, zachowań 
ryzykownych 
(seksualnych i 
związanych z 
przyjmowaniem 
substancji 
psychoaktywnych), 
bezpieczniejszego seksu 
(pod kątem np. 
HIV/AIDS), 
bezpieczniejszego 
przyjmowania 
substancji 
psychoaktywnych (w 
kontekście np. tzw. 
pigułki gwałtu) itp., 
prowadzone w 
następujących formach: 
- podczas dyżurów 
streetworkerskich, 
dyżuru stacjonarnego 
oraz warsztatów 
profilaktyczno-
edukacyjnych 
skierowanych do 
młodzieży i młodych 
dorosłych spędzających 
czas na ulicy, 
zagrożonych 
wykluczeniem lub 
wykluczonych; - 
podczas dyżurów 
edukacyjno - 
profilaktycznych 
(działania 
środowiskowe w 
klubach, dyskotekach, 
na imprezach, w 
domach studenckich) - 
skierowanych do 
młodych osób, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
studentów/ek; - 
podczas dyżurów 
streetworkerskich 
skierowanych do osób 
świadczących usługi 
seksualne; - podczas 
Festiwalu Woodstock i 
Gry Miejskiej Let's talk 
about seks - poprzez 
dystrybucję materiałów 
edukacyjnych w 
formach tradycyjnych, 
a także nowoczesnych 
(aplikacje mobilne (I)
grasz?, Połączenia).
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działania profilaktyczno 
- edukacyjne z zakresu 
zachowań ryzykownych 
(seksualnych i 
związanych z 
przyjmowaniem 
substancji 
psychoaktywnych), 
bezpieczniejszego 
seksu, 
bezpieczniejszego 
przyjmowania 
substancji 
psychoaktywnych itp., 
prowadzone w 
następujących formach: 
- podczas dyżurów 
streetworkerskich, 
dyżuru stacjonarnego 
oraz warsztatów 
profilaktyczno-
edukacyjnych 
skierowanych do 
młodzieży i młodych 
dorosłych spędzających 
czas na ulicy, 
zagrożonych 
wykluczeniem lub 
wykluczonych; - 
podczas dyżurów 
edukacyjno - 
profilaktycznych 
(działania 
środowiskowe w 
klubach, dyskotekach, 
na imprezach, w 
domach studenckich) - 
skierowanych do 
młodych osób, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
studentów/ek; - 
podczas dyżurów 
streetworkerskich 
skierowanych do osób 
świadczących usługi 
seksualne; - podczas 
Festiwalu Woodstock i 
Gry Miejskiej Let's talk 
about seks - poprzez 
dystrybucję materiałów 
edukacyjnych w 
formach tradycyjnych, 
a także nowoczesnych 
(aplikacja mobilna (I)
grasz?).

88.99 Z
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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 wyników/zysków i strat) 227,636.27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 221,204.65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 6,431.62 zł

0.00 zł

35,000.00 zł

159,400.00 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

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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,653.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 194,400.00 zł

Druk: MPiPS 17

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 22,006.00 zł

350.00 zł

1,656.00 zł

20,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 8,576.97 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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2,610.63 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,034.17 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 219,488.85 zł 2,034.17 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

219,488.80 zł 2,034.17 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.05 zł 0.00 zł

1 Projekt STREETOPCJA - Dyżur stacjonarny dla odbiorców działań streetworkerskich: młodzieży i 
młodych dorosłych będących odbiorcami projektu STREETOPCJA (środki przeznaczone na pokrycie 
części opłat za lokal, energię elektryczną, opłatę za stronę internetową Stowarzyszenia z 
informacjami dla młodzieży)

1,776.72 zł

2 Projekt STREETOPCJA - jedzenie dla odbiorców działań streetworkerskich i dyżuru stacjonarnego 123.14 zł

3 Działania profilaktyczne na Festiwalu Woodstock 2015 134.41 zł

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,715.85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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 nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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30.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 98,777.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 98,777.00 zł

6.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

5.00 osób

12.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

9.00 osób

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

98,777.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 98,777.00 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
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)

9,729.00 zł

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

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,683.00 zł

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

3,360.00 zł

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

0.00 zł

12. 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

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

4,600.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

1 STREETOPCJA - pomoc i wsparcie w kryzysie, – 
zwiększenie wśród młodzieży 
kompetencji w zakresie 
umiejętności poszukiwania 
pomocy, w tym pomocy 
instytucjonalnej i 
egzekwowania swoich praw 
oraz umiejętności poruszania 
się na rynku pracy, –stworzenie 
warunków dających poczucie 
bezpieczeństwa oraz możliwość 
swobodnego wyrażania emocji 
w sposób społecznie 
akceptowany, –wyrównywanie 
szans w dostępie do informacji 
z zakresu substancji 
psychoaktywnych i profilaktyki 
HIV/AIDS wśród młodzieży 
narażonej na wykluczenie

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawa

30,000.00 zł

2 Kampania profilaktyczno-
edukacyjna, skierowana do 
osób podejmujących 
ryzykowne zachowania

– ograniczenie ryzyka szkód 
zdrowotnych wśród 
okazjonalnych użytkowników 
alkoholu i narkotyków, a także 
osób które używają ich w 
sposób ryzykowny i szkodliwy,
– zwiększenie dostępności 
atrakcyjnej i dostosowanej do 
potrzeb i zwyczajów odbiorców 
oferty edukacyjno-
profilaktycznej, poprzez 
dotarcie bezpośrednio do 
miejsca ich przebywania, a 
także wykorzystanie 
współczesnych kanałów 
komunikacji (aplikacja mobilna, 
kanał YOUTUBE)

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy

32,140.00 zł
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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)

3 Program profilaktyczny 
skierowany do osób 
bawiących się w klubach i na 
dyskotekach na terenie 
Mazowsza

– ograniczenie ryzyka szkód 
zdrowotnych wśród 
okazjonalnych użytkowników 
narkotyków z terenu 
województwa mazowieckiego, 
– rozpowszechnianie i 
promowanie działań 
profilaktyczno-edukacyjnych 
prowadzonych metodą 
partyworkingu, na terenach w 
małym stopniu lub w ogóle 
nieobjętych dotąd tego typu 
projektami w województwie 
mazowieckim, a tym samym 
wyrównywanie szans w 
dostępie do wiedzy w zakresie 
problematyki substancji 
psychoaktywnych i związanej z 
nią tematyki ryzykownych 
zachowań np. seksualnych.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

14,100.00 zł

4 „Licencjat” z profilaktyki, 
czyli trzyletni projekt 
profilaktyki HIV/AIDS i STI 
(projekt partnerski, trzyletni)
„Połączenia CTRLowane”

– zwiększenie wśród młodych 
ludzi, w tym w szczególności 
warszawskiej społeczności 
studenckiej, wiedzy dotyczącej 
zakażeń HIV/AIDS i  innych STI, 
dostępności do poradnictwa w 
tym zakresie oraz zmniejszenie 
liczby nowych zakażeń HIV oraz 
STI, w oparciu o działania 
wykorzystujące atrakcyjne 
kanały komunikacji, 
realizowane w miejscach 
codziennego spędzania czasu 
grupy docelowej

m.st. Warszawa 73,160.00 zł

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

1 Działania outreachowe - 
redukcja szkód wśród 
okazjonalnych 
użytkowników narkotyków

–zwiększenie dostępu do 
wiedzy i informacji w zakresie 
problematyki HIV/AIDS i innych 
chorób przenoszonych drogą 
płciową, problematyki 
używania alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych, 
możliwości bezpłatnego i 
anonimowego testowania w 
kierunku HIV (Punkty 
Konsultacyjno-Diagnostyczne), 
instytucji pomocowych 
(psychologicznych, socjalnych, 
prawnych, medycznych)

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

15,000.00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 STREETOPCJA – warsztaty i 
poradnictwo indywidualne 
dla młodzieży i młodych 
dorosłych

- pomoc i wsparcie w kryzysie, – 
zwiększenie wśród młodzieży 
kompetencji w zakresie 
umiejętności poszukiwania 
pomocy, w tym pomocy 
instytucjonalnej i 
egzekwowania swoich praw 
oraz umiejętności poruszania 
się na rynku pracy, –stworzenie 
warunków dających poczucie 
bezpieczeństwa oraz możliwość 
swobodnego wyrażania emocji 
w sposób społecznie 
akceptowany, –wyrównywanie 
szans w dostępie do informacji 
z zakresu substancji 
psychoaktywnych i profilaktyki 
HIV/AIDS wśród młodzieży 
narażonej na wykluczenie

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

20,000.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Grotecka, 14.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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BILANS
sporządzony na dzień: 2015-12-31

STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA
00-682 WARSZAWA
HOŻA 62 69
0000243907

Stan na

2015-01-01 2015-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 0.00 0.00

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

1 Środki trwałe 0.00 0.00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 26,551.42 8,547.78

I Zapasy 0.00 0.00
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1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 81.57 0.00

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek 81.57 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

81.57 0.00

c) inne 0.00 0.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 26,469.85 8,547.78

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 26,469.85 8,547.78

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26,469.85 8,547.78

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26,469.85 8,547.78

- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 26,551.42 8,547.78

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 6,431.62 8,147.42

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0.00 0.00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 0.00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 6,431.62 8,147.42

VIII Zysk (strata) netto 0.00 0.00

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20,119.80 400.36

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) - inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 119.80 400.36

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 119.80 400.36

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 0.00

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 119.80 400.36

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 20,000.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 20,000.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 20,000.00 0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B) 26,551.42 8,547.78
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Sporządzono dnia:

Krystyna Pyszel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Maciej Kępka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2015-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0.00 0.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

I. Amortyzacja 0.00 0.00

II. Zużycie materiałów i energii 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 0.00

III. Inne przychody operacyjne 116,602.61 221,204.65

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 114,032.61 221,204.65

3. Inne przychody operacyjne 0.00 0.00

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI. 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 115,205.44 219,488.80

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 112,635.44 219,488.80

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,570.00 0.00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1,397.17 1,715.85

G. Przychody finansowe 5,037.94 6,431.62

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA
00-682 WARSZAWA
HOŻA 62 69
0000243907

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 
rachunkowości

1 2 3 4

E. Pozostałe koszty operacyjne 115,205.44 219,488.80

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 0.00 0.00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 0.00 0.00

III. Usługi obce 0.00 0.00

0.000.00Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVI.

V. Wynagrodzenia 0.00 0.00

0.000.00Podatki i opłaty, w tym:  - podatek akcyzowyIV.

VII.

VIII.

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0.00 0.00

D. Pozostałe przychody operacyjne 116,602.61 221,204.65

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,570.00 0.00
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V. Inne 5,037.94 6,431.62

Sporządzono dnia:2016-04-28

Krystyna Pyszel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Maciej Kępka

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

H. Koszty finansowe 3.49 0.05

I. Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

IV. Inne 3.49 0.05

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 6,431.62 8,147.42

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

0.00

0.00

K.

L.

Zysk (strata) brutto (I±J)

Podatek dochodowy

6,431.62

0.00

8,147.42

0.00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 6,431.62 8,147.42
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

1. Stowarzyszenie „Program Stacja” zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej XIX Wydział Gosp. KRS pod numerem 0000243907. Data rejestracji w Rejestrze 04.11.2005r.
2. Podstawowy rodzaj prowadzonej działalności statutowej wg PKD 9133.Z, nr REGON 140331932, nr NIP: 
526-29-01-422.
3. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest uruchamianie ogniwa łączącego bezpośrednio „dzieci i 
młodzież ulicy” z instytucjami pomocowymi funkcjonującymi na terenie Warszawy oraz wprowadzanie systemu 
prewencji i edukacji do środowisk zagrożonych demoralizacją, szczególnie prostytucją. 
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na czas nieokreślony.
5. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01.01.2015 do 
31.12.2015.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 
kontynuowania przez nią działalności.
7. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji w związku z prowadzoną działalnością, jednakowej wyceny aktywów i 
pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z 
nich wynikające były porównywalne.
8. W sporządzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 zostały ujęte wszystkie znaczące zdarzenia i 
zmiany w ciągu roku obrotowego. Księgi rachunkowe w Stowarzyszeniu były prowadzone zgodnie z przyjętą 
polityką rachunkowości opartą o obowiązujące w tym zakresie przepisy; zatem można stwierdzić, że 
sprawozdanie finansowe za rok 2015:
• odzwierciedla stan rzeczywisty dokonanych przez Stowarzyszenie operacji i umożliwia wiarygodną wycenę 
aktywów i pasywów oraz prawidłowe ustalenie rachunku wyników,
• zawiera ostrożna wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów,
• zawiera wszystkie osiągnięte przez Stowarzyszenie przychody i związane z nimi koszty dotyczące roku 
obrotowego 2015,.

II
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Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia

USTĘP 1 Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie nabywało aktywów trwałych.

USTĘP 2 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów określonych statutem

I Przychody

Organizacja w roku 2015 osiągnęła na realizację zadań statutowych:

Przychód działalności statutowej:
- Bieżący rok obrotowy (2015)
1. Dotacje: 214 465,46
2. Darowizny: 1 656,00
3. Pozostałe określone statutem:
- Składki członkowskie: 350,00
- 1% podatku: 2 656,30
- Darowizny rzeczowe: 2.076,89
- Działalność odpłatna: 0,00
4. Przychody finansowe: 0,00
5. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4: - 6 431,62
6. Zyski nadzwyczajne: – 
Razem: 227 636,27

II Koszty
Koszty działalności statutowej
1. Dotacje zrealizowane: 214 465,46 
2. Koszty działalności statutowej: 2 255,06
3. Koszty administracyjne: 2 768,28
w tym: 
- Zużycie materiałów: 822,44
- Usługi obce:  1 545,61
- Podatki i opłaty:-
- Wynagrodzenia :-
- Amortyzacja:-
- Pozostałe: 400,23
4. Pozostałe, nie wymienione w poz.2 i 3 - koszty działalności odpłatnej: 0,00
5. Koszty finansowe: 0,05
6. Pozostałe koszty operacyjne:-
7. Razem: 219 488,85

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 8 147,42  PLN.

III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

Dane za rok bieżący:
1. Wynik finansowy (zysk) brutto: 8 147,42
2. Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+): 0,00
3. Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1: 8 147,42
4. Podstawa opodatkowania: 0,00
5. Podatek dochodowy 19%: 0,00

III

USTĘP 3 Informacje o zobowiązaniach  Stowarzyszenia na dzień  bilansowy                                                        
                                                                                                
 Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada:                                                                                 
1.   zobowiązanie z tytułu zwrotu nie wykorzystanych dotacji, w wys. 400,36 zł

Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę
IV
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Sporządzono dnia:2016-04-28

USTĘP 4 Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich 
finansowania
Zarząd Stowarzyszenia, wzorem lat ubiegłych, czyni starania o pozyskanie dotacji na realizację celów 
statutowych. Istnieją realne szanse na ich otrzymanie. Koszty administracyjne będą utrzymane 
na podobnym poziomie. Na dzień sporządzenia sprawozdania trudno jest określić, jakie będą tendencje i czy 
istnieją przesłanki wskazujące na zwiększenie składników majątku Stowarzyszenia oraz jakie będą ich źródła 
finansowania.

V

VI

VII

VIII

IX
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