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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. 
WARSZAWA

Gmina M.ST. WARSZAWA Ulica WSPÓLNA Nr domu 65 Nr lokalu 19

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-687 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 6. Numer KRS 0000243907
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Elżbieta Bielecka - Prezes 

Wojciech Bartosz Gola - Wiceprezes 
Katarzyna Maria Rżanek - Wiceprezes
Monika Agnieszka Grotecka - Skarbnik 
Edyta Gogół - Sekretarz

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

Joanna Ewa Garnier - Członkini Komisji Rewizyjnej
Ewa Kozdrowicz - Członkini Komisji Rewizyjnej
Izabela Bielińska Luft - Członkini Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- ograniczanie zjawiska prostytucji dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych;
- profilaktyka zjawiska wykorzystywania dzieci i młodzieży 
szczególnie do prostytucji i pornografii;
- przeciwdziałanie zjawisku „handlu ludźmi”;
- ograniczanie zjawisk typu narkomania, alkoholizm, przestępczość 
wśród dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych spędzających czas 
na ulicy;
- tworzenie warunków dla społecznego przeciwdziałania 
przestępczości i patologii oraz budowanie programów 
profilaktycznych;
- stworzenie poczucia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz 
młodym dorosłym spędzającym czas na ulicy;
- kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych;
- pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz 
poprawy sytuacji dzieci,  młodzieży i młodych dorosłych;
- angażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską 
współpracę 
międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji programów na rzecz 
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;
- udzielanie dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym 
specjalistycznej pomocy: psychologicznej, socjalnej, lekarskiej i 
prawnej;
- profilaktyka STI, w tym HIV;
- pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym w sytuacjach 
kryzysowych, jak bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia;
- prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i 
zasadność podjęcia działań programowych;
- pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym – ofiarom 
przestępstw;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- działanie na rzecz integracji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 
ze społeczeństwem;
- działanie na rzecz poszanowania praw człowieka w stosunku do 
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. prewencję społeczną mającą na celu edukację, poradnictwo oraz 
pomoc społeczną w
zakresie:
 problematyki demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 spraw rodziny i dziecka w rodzinie;
 ochrony grup marginalizowanych;
 edukacji seksualnej;
 ochrony dzieci, młodzieży i młodych dorosłych - ofiar 
przestępstw.
2. zapobieganie patologiom społecznym przez tworzenie 
programów pomocy dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym 
spędzającym czas na ulicy;
3. inspirowanie działań sportowych, plastycznych, 
wypoczynkowych, kulturalnych dla poprawy sytuacji dzieci, 
młodzieży oraz młodych dorosłych spędzających czas na ulicy;
4. streetworking – pracę streetworkerów i pedagogów ulicy;
5. partyworking – pracę partyworkerów
6. networking – pracę networkerów
7. współpracę ze środkami masowego przekazu;
8. poradnictwo społeczne;
9. zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych;
10. organizację obozów i wyjazdów;
11. organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów;
12. tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i 
informacyjnych;
13. organizację i prowadzenie placówek interwencyjnych, 
socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i 
szkoleniowych;
14. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
15. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia 
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
16. organizowanie pomocy materialnej zwłaszcza niefinansowej dla 
podopiecznych;
17. organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych 
podmiotów;
18. prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

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

Główne działania zrealizowane w 2012 roku:

I. DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE 

Projekt pt.: STRETOPCJA

Czas realizacji: 23.02.2012 – 30.11.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy

Adresatami projektu była młodzież i młodzi dorośli (zaniedbani ekonomicznie, 
materialnie, wychowawczo, emocjonalnie) w wieku 15-25 lat, którzy spędzają 

ochrona i promocja zdrowia

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

czas wolny na ulicach dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Głównym celem 
zadania była ochrona młodzieży przed zagrożeniem uzależnieniem, 
kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji i 
zachowań, zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego poprzez.
 
Główne działania w ramach projektu to: działania streetworkerskie, dyżur 
stacjonarny, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne i artystyczne.

Stretworkerzy nawiązali ok. 500 kontaktów z młodymi ludźmi. Z dyżuru 
stacjonarnego skorzystało w sumie ok. 380 osób. Były wśród nich osoby 
pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie 
ekonomicznym, bezdomne, wyrzucone z domu, mieszkające na squotach, 
mające problemy z uzależnieniami, nauką, młodzi rodzice itp. 

Projekt pt.: Działania pedagogów ulicy w rejonie dzielnicy Białołęka

Czas realizacji: 20.02.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy

Adresatami projektu były dzieci i młodzież spędzająca czas na ulicy, w wieku 7-
16 lat, mieszkająca na terenie Dzielnicy Białołęka. Działania realizowane były 
metodą pedagogiki ulicy.
Głównym celem projektu było objęcie oddziaływaniem dzieci i młodzieży 
najbardziej zaniedbanej, żyjącej w rodzinach niewydolnych wychowawczo, 
zagrożonej wykluczeniem społecznym, znajdującej się poza systemem pomocy i 
wsparcia ze strony instytucji, spędzającej większą cześć czasu na ulicach i 
blokowiskach oraz nawiązanie i utrzymanie kontaktu z rodzicami/prawnymi 
opiekunami podopiecznych.
Podczas realizacji projektu pedagodzy ulicy objęli swoim oddziaływaniem w 
sumie ponad 25 dzieci. 

Projekt pt.: Streetworking na Mokotowie

Czas realizacji: 06.04.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy
Adresatami działań były dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy w wieku 8-16 lat, spędzające większą część czasu na ulicy, 
znajdujące się poza opieką instytucjonalną, zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Działania skierowane do nich były realizowane metodą pedagogiki 
ulicy.
Pedagodzy nawiązali kontakt z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci, 
przedstawili im ofertę w ramach projektu. Uzyskali 9 zgód rodziców na udział 
podopiecznych w zajęciach. 

Projekt pt.: Baw się bezpieczniej

Czas realizacji: 02.01.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Krajowe Biuro ds.. Przeciwdziałania Narkomanii
Adresatami działań byli bywalcy warszawskich klubów - osoby używające 
narkotyków okazjonalnie oraz zagrożone ich używaniem - młodzież w przedziale 
wiekowym 16-25 lat, nie będąca odbiorcami działań profilaktyczno-leczniczych.
W ramach projektu odbywały się działania metodą partyworkingu, wsparte 
dyżurem stacjonarnym.
Celem działań było ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych oraz zwiększenie 
dostępności do programów profilaktycznych. Miały one charakter informacyjno-
edukacyjny. Rozmowy z bywalcami klubów dotyczyły głównie substancji 
psychoaktywnych, ryzyka i konsekwencji związanych z ich używaniem, 
ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą 
płciową, w tym HIV. Partyworkerzy rozdawali również prezerwatywy i drink-testy, 
a także gadżety profilaktyczne w postaci breloczków z hasłem promującym 
bezpieczniejszy seks.
Projekt realizowany był w 3 klubach:
1. Klub Remont, ul. Waryńskiego 12, Warszawa, woj. mazowieckie;
2. Klub Medyk, ul. Oczki 5, Warszawa, woj. mazowieckie;
3. Klub Ferment, ul. Marszałkowska 99/101, Warszawa, woj. mazowieckie.

Dyżury trwały po 2 godziny (21.00-23.00). Na każdym z nich było obecnych 2 
partyworkerów, na niektórych dyżurach towarzyszył im wolontariusz.
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W okresie 02.01.2012-31.12.2012 partyworkerzy nawiązali kontakty z 1606 
osobami.

Projekt pt.: Networking Programu STACJA - edukacja i profilaktyka oraz 
wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Czas realizacji: 26.08.2011 – 31.12.2012
Współfinansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania były prowadzone metodą networkingu (poradnictwo internetowe), 
wsparte dyżurem stacjonarnym i poradnictwem telefonicznym. Poradnictwo 
internetowe jest prowadzone na czacie internetowym Portalu Wirtualna Polska 
oraz za pomocą komunikatorów internetowych: Gadu Gadu (37883240) i Skype 
(Program_stacja).
Odbiorcami działań internetowych są młodzi ludzie w wieku 15-26 lat – 
korzystający z czatów i komunikatorów internetowych. Są wśród nich młode 
osoby świadczące usługi seksualne, poszukujące za pomocą Internetu klientów, 
sponsorów, znajdujące się często w sytuacji kryzysowej, niekiedy związanej z 
bezdomnością, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, alkoholu, 
borykające się z problemami edukacyjnymi, socjalnymi, zagrożone zjawiskami 
takimi jak: prostytucja, ryzykowne zachowania seksualne z przypadkowo 
poznanymi na czacie osobami, narkomania, alkoholizm etc., a przez to 
zagrożone wykluczeniem społecznym.
Od stycznia do grudnia 2012 odbyło się 245 dyżurów networkerskich. Z tego 194
 dyżury odbyły się na czacie WP.pl, a 51 na Gadu Gadu i Skype. Podczas 
dyżurów na czacie internetowym przeprowadzono w 2012 roku 2522 rozmowy z 
odbiorcami projektu, a w na GG/Skype 153 rozmowy, co łącznie daje 2675 
kontaktów.

Projekt pt.: Networking Programu STACJA – edukacja i profilaktyka

Czas realizacji: 09.09.2011 – 31.03.2012
Współfinansujący: Fundacja Wspólna Droga
W trakcie prowadzonych działań nawiązano 479 kontaktów (w tym 373 z 
mężczyznami i 106 z kobietami) z osobami z całej Polski. Odbiorcami były osoby 
w różnym wieku, lecz przeważnie były to osoby w przedziale 19-24 (191) i 15-18
 lat (93).
W trakcie realizacji projektu, udzielono odbiorcom porad i informacji dotyczących 
 instytucji pomocowych (72), HIV/AIDS i innych STI (198), antykoncepcji (189), 
problemów okresu dojrzewania (77), profilaktyki świadczenia usług seksualnych 
(18), narkotyków (9), alkoholu (5) oraz innych (np. problemy emocjonalne, 
konflikty w rodzinie).
Działania metodą networkingu, prowadzone za pośrednictwem Internetu, na 
czatach internetowych, pozwaliły dotrzeć bezpośrednio do osób i grup, 
narażonych na różne zagrożenia (uzależnienia, świadczenie usług seksualnych, 
podejmowanie ryzykownych zachowań, etc.) – bez względu na miejsce 
zamieszkania, wiek czy niepełnosprawność. Z tego wynikał inkluzyjny charakter 
działań, zapewniający dostęp do informacji i wsparcia osobom, które być może 
nie miałyby możliwości lub chęci uzyskać jej za pośrednictwem tradycyjnej 
pomocy instytucjonalnej.
Podczas kontaktów z networkerami, odbiorcy mogli zachować anonimowość, co 
stwarzało bezpieczniejszą przestrzeń do rozmowy na trudne lub intymne tematy. 

Projekt pt.: Działania streetworkerskie i partyworkerskie Programu STACJA jako 
forma edukacji i profilaktyki skierowana do osób o zwiększonym poziomie 
ryzykownych zachowań

Czas realizacji: 27.04.2012-15.12.2012
Współfinansujący: Krajowe Centrum ds. AIDS

Projekt był skierowany do młodych osób, przebywających na ulicy, w 
szczególności świadczących usługi seksualne lub zagrożonych prostytuowaniem 
się.
Celem ogólnym projektu było ograniczenie szkód zdrowotnych będących 
konsekwencją zachowań ryzykownych, szczególnie zmniejszenie liczby nowych 
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zakażeń HIV.

Projekt realizowany był metodą streetworkingu. Działania streetworkerów miały 
charakter informacyjno-edukacyjny (głównie na temat ryzykownych zachowań 
seksualnych, a także substancji psychoaktywnych, ryzyka i konsekwencji 
związanych z ich używaniem). Odbywały się w formie rozmowy, odpowiadania 
na pytania odbiorców projektu, a także dostarczania materiałów informacyjno-
edukacyjnych w postaci ulotek zawierających najważniejsze informacje o 
profilaktyce HIV i innych STI, Punktach Anonimowego Testowania, placówkach 
świadczących specjalistyczną pomoc w tym zakresie. Podczas rozmowy z 
klientami streetworkerzy informowali o skutkach podejmowania ryzykownych 
zachowań seksualnych, a także o sposobach zabezpieczania się przed 
zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową, – w szczególności HIV. 
Starali się motywować do przestrzegania zasad bezpieczniejszego seksu i 
bezpieczniejszej zabawy, a także uczulali na konsekwencje ryzykownych 
zachowań seksualnych, które nierzadko są podejmowane po zażyciu substancji 
psychoaktywnych. 
Każde wyjście realizowane było przez parę streetworkerów (damsko-męską) w 
godzinach wieczornych lub nocnych i trwało 2 godziny. 
Zreazlizowano sumie 102 h dyżurów. Podczas dyżurów streetworkerskich 
nawiązano 192 kontaktów (średnio 7-8 osób na dyżurze).

Projekt pt.: Streetworking Programu STACJA

Czas realizacji: 09.09.2012-31.03.2013
Współfinansujący: Fundacja Wspólna Droga

Adresatami projektu są młode osoby w wieku od ok. 15 do 28 lat, przebywająca 
na ulicach w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Dzielnicy 
Śródmieście i Dworca Centralnego. Głównym celem zadania było stworzenie 
pomostu między młodymi osobami przebywającymi na ulicy, będącymi w 
kryzysie, a instytucjami pomocowymi (prawnymi, psychologicznymi, 
świadczącymi poradnictwo zawodowe itp.).

Projekt pt.: Gra miejska „Let’s talk about seks” 

Czas realizacji: 28.09.2012

We wrześniu 2012 roku Stowarzyszenie Program STACJA zrealizowało we 
współpracy z innymi organizacjami społecznymi i partnerami wspierającymi 
nasze działania druga edycję profilaktyczno-edukacyjnej gry miejskiej dotyczącej 
tematyki edukacji seksualnej i profilaktyki HIV. Gra miejska została 
przygotowana i przeprowadzona bez zewnętrznego wsparcia finansowego, w 
oparciu o zaangażowanie społeczne członków Stowarzyszenia, zaprzyjaźnione 
organizacje pozarządowe: Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), Lambda 
Warszawa oraz Stowarzyszenie Pacjentów Substytucyjnych JUMP'93 oraz 
lokalnych partnerów: Klub Ferment, Squat SYRENA, Kawiarnia Fraza, 
WARSZTAT, Kawiarnia Śródmiejska.
W grze miejskiej „Let’s talk about sex” wzięło udział w sumie ok. 150 osób, 
głównie licealiści i licealistki, studenci i studentki. 

II. Współpraca Stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

• W ciągu całego roku podejmowaliśmy i kontynuowaliśmy współpracę z wieloma 
organizacjami i instytucjami, między innymi: z organizacją MONAR, Fundacją 
Dzieci Niczyje, Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry, Sądem 
Rejonowym Warszawa Śródmieście i Mokotów, Kuratorami z Wydziałów: 
Rodzinnego i Nieletnich, Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz 
Wydziałem Pedagogicznym UW, OPS Śródmieście w Warszawie, Fundacją 
United Way, Fundacją La Strada, Szkolnym Ośrodkiem Socjoterapii "Kąt", 
Stowarzyszeniem SKA STREET, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, 
Fundacją PEDAGOGIUM, Fundacją Edukacji Społecznej, Stowarzyszeniem 
JUMP ’93, organizacjami członkowskimi OSOS (Ogólnopolskiej Sieci Organizacji 
Streetworkerskich) oraz Polską Koalicją Przeciwko Komercyjnemu 
Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci.
• Ursynalia – w ramach współpracy z Samorządem SGGW Stowarzyszenie 
zorganizowało partyworkerskie stoisko profilaktyczno – edukacyjne podczas 
koncertów w trakcie warszawskich Ursynaliów na terenie kampusu SGGW 
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(02.06.2012).
• Stowarzyszenie Program STACJA uczestniczyło w 2012 r. w działania w 
ramach programu Safe Games Polska, mającego na celu promocję 
bezpieczniejszych zachowań podczas EURO 2012.
• We współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry, 
Stowarzyszenie prowadziło działania profilaktyczne dotyczące edukacji 
seksualnej podczas Festiwalu Przystanek Woodstock. Członkowie 
Stowarzyszenia realizowali dyżury partyworkerskie.
Partyworkerzy/ki pracowali/ły na stoisku profilaktycznym, umieszczonym na 
specjalnie przygotowanym, przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pasażu 
dla ngo. Zachęcali/ły do rozmów na tematy związane z HIV/AIDS, profilaktyką, 
antykoncepcją, bezpieczniejszymi zachowaniami seksualnymi itp. Odpowiadali 
na pytania osób zainteresowanych. 
Osoby zainteresowane otrzymywały bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty – wraz 
z krótkim komentarzem oraz instrukcją ich prawidłowego używania.
Podczas naszych wspólnych działań z TRR na Przystanku dotarliśmy ofertą do 
ok. 6000 młodych osób.
• Członkowie Stowarzyszenia realizowali wolontariacko warsztaty profilaktyczne 
oraz partyworking na obozie sportowym AZS w Wilkasach w dniach 08-
09.09.2012. 
Podczas partyworkingu i stoiska profilaktycznego partyworkerzy dotarli do ok. 
100 osób. Partyworkerzy zrealizowali również dwa warsztaty dotyczące 
profilaktyki HIV/AIDS, z elementami edukacji seksualnej. Wzięło w nich udział w 
sumie 26 osób. 
• Członkowie Stowarzyszenia prowadzili warsztaty z zakresu profilaktyki 
HIV/AIDS oraz innych STI w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 
realizowanych przez Społeczny Komitet ds. AIDS oraz Stowarzyszenie Lambda 
Warszawa w ramach projektów finansowanych przez m.st. Warszawa.
• Stowarzyszenie jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy.
• Stowarzyszenie jest członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w 
dzielnicy Śródmieście. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie miało 
możliwość m.in. opiniować projekt programu działań z zakresu pomocy 
społecznej realizowanego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.
• Stowarzyszenie organizowało spotkania ze studentami Wydziału 
Pedagogicznego UW, SGGW, APS.
• Stowarzyszenie Program STACJA podpisało w 2012 r. porozumienie 
organizacji pozarządowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie 
dzielnicy Śródmieście, dotyczącego współpracy w zakresie realizacji zadań 
związanych z rozwojem dzielnicowego systemu wpierania rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 
znajdujących się w kryzysie. 
• Uczestnictwo w panelu ekspercki na temat sytuacji mieszkaniowej młodzieży w 
Warszawie, organizowanym przez CKS UM Warszawa – 23.05.2012
• Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji 
Streetworkerskich OSOS. Członkowie Stowarzyszenia brali regularnie udział w 
spotkaniach sieci, w walnym zgromadzeniu członków OSOS, w corocznym 
zjeździe streetworkerów oraz w spotkaniu z ewaluatorem, prowadzącym badanie 
perspektyw rozwojowych krajowych platform Dynamo International.
• Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach grupy wsparcia dla 
streetworkerów, organizowanych przez Ośrodek Pedagogiki Ulicy.
• Stowarzyszenie brało udział w imprezie profilaktycznej pt. „Noc Czerwonej 
Kokardy”, organizowanej przez Społeczny Komitet ds. AIDS, która odbyła się 1 
grudnia 2012 r.
• W czerwcu zostało zorganizowane spotkanie w ramach Partnerstwa 
Sieleckiego - Dzień Sąsiada, gdzie pedagodzy ulicy wraz z dziećmi przygotowali 
pokaz baniek mydlanych oraz zabawy z Chustą Klanzy. Było działanie 
integrujące dzieci z mieszkańcami Sielc ukazujące tym samym ich dobre strony i 
chęć integracji z innymi dziećmi na festynie.

III. Konferencje i szkolenia

• VI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w 
Internecie", zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje w dniach 21-22 
września 2012.
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko promocyjno – 
edukacyjne na konferencji.
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• Konferencja „Współpraca trójsektorowa” w ramach projektu „Liderzy ekonomii 
społecznej, w dniu 21.11.2012.
• Ogólnopolska konferencja „Pedagog resocjalizacyjny dziś i jutro – wyzwania 
teoretyczne a praktyka wychowawcza”, zorganizowana przez Fundację 
PEDAGOGIUM w dniach 22-23 listopada 2012 r. W trakcie konferencji 
członkowie Stowarzyszenia zrealizowali warsztat pt.: „Jak rozmawiać z 
młodzieżą o seksie?”.
• XIX Konferencja „Człowiek z HIV żyjący w rodzinie i społeczeństwie”, 
zorganizowana przez Fundację Res Humanae w dniach 3-4 grudnia 2012 r. 
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko promocyjno – 
edukacyjne na konferencji.

Publikacje

• E. Bielecka, Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk 
defaworyzowanych [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Prace IPSiR t. 
20, UW IPSiR, Warszawa 2012.

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

powiat

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

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)

5136

5

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Główne działania zrealizowane w 2012 roku:

I. DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE 

Projekt pt.: STRETOPCJA

Czas realizacji: 23.02.2012 – 30.11.2012

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

Finansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego 
Warszawy

Adresatami projektu była młodzież i młodzi dorośli (zaniedbani 
ekonomicznie, materialnie, wychowawczo, emocjonalnie) w wieku 
15-25 lat, którzy spędzają czas wolny na ulicach dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy. Głównym celem zadania była 
ochrona młodzieży przed zagrożeniem uzależnieniem, 
kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych 
decyzji i zachowań, zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania 
czasu wolnego poprzez.
 
Główne działania w ramach projektu to: działania 
streetworkerskie, dyżur stacjonarny, warsztaty profilaktyczno-
edukacyjne i artystyczne.

Stretworkerzy nawiązali ok. 500 kontaktów z młodymi ludźmi. Z 
dyżuru stacjonarnego skorzystało w sumie ok. 380 osób. Były 
wśród nich osoby pochodzące z rodzin niewydolnych 
wychowawczo, o niskim statusie ekonomicznym, bezdomne, 
wyrzucone z domu, mieszkające na squotach, mające problemy z 
uzależnieniami, nauką, młodzi rodzice itp. 

Projekt pt.: Działania pedagogów ulicy w rejonie dzielnicy 
Białołęka

Czas realizacji: 20.02.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego 
Warszawy

Adresatami projektu były dzieci i młodzież spędzająca czas na 
ulicy, w wieku 7-16 lat, mieszkająca na terenie Dzielnicy 
Białołęka. Działania realizowane były metodą pedagogiki ulicy.
Głównym celem projektu było objęcie oddziaływaniem dzieci i 
młodzieży najbardziej zaniedbanej, żyjącej w rodzinach 
niewydolnych wychowawczo, zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, znajdującej się poza systemem pomocy i wsparcia 
ze strony instytucji, spędzającej większą cześć czasu na ulicach i 
blokowiskach oraz nawiązanie i utrzymanie kontaktu z 
rodzicami/prawnymi opiekunami podopiecznych.
Podczas realizacji projektu pedagodzy ulicy objęli swoim 
oddziaływaniem w sumie ponad 25 dzieci. 

Projekt pt.: Streetworking na Mokotowie

Czas realizacji: 06.04.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego 
Warszawy
Adresatami działań były dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy 
Mokotów m.st. Warszawy w wieku 8-16 lat, spędzające większą 
część czasu na ulicy, znajdujące się poza opieką instytucjonalną, 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania skierowane do 
nich były realizowane metodą pedagogiki ulicy.
Pedagodzy nawiązali kontakt z rodzicami i prawnymi opiekunami 
dzieci, przedstawili im ofertę w ramach projektu. Uzyskali 9 zgód 
rodziców na udział podopiecznych w zajęciach. 

Projekt pt.: Baw się bezpieczniej

Czas realizacji: 02.01.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Krajowe Biuro ds.. Przeciwdziałania Narkomanii
Adresatami działań byli bywalcy warszawskich klubów - osoby 
używające narkotyków okazjonalnie oraz zagrożone ich 
używaniem - młodzież w przedziale wiekowym 16-25 lat, nie 
będąca odbiorcami działań profilaktyczno-leczniczych.
W ramach projektu odbywały się działania metodą partyworkingu, 
wsparte dyżurem stacjonarnym.
Celem działań było ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych oraz 
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zwiększenie dostępności do programów profilaktycznych. Miały 
one charakter informacyjno-edukacyjny. Rozmowy z bywalcami 
klubów dotyczyły głównie substancji psychoaktywnych, ryzyka i 
konsekwencji związanych z ich używaniem, ryzykownych 
zachowań seksualnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą 
płciową, w tym HIV. Partyworkerzy rozdawali również 
prezerwatywy i drink-testy, a także gadżety profilaktyczne w 
postaci breloczków z hasłem promującym bezpieczniejszy seks.
Projekt realizowany był w 3 klubach:
1. Klub Remont, ul. Waryńskiego 12, Warszawa, woj. 
mazowieckie;
2. Klub Medyk, ul. Oczki 5, Warszawa, woj. mazowieckie;
3. Klub Ferment, ul. Marszałkowska 99/101, Warszawa, woj. 
mazowieckie.

Dyżury trwały po 2 godziny (21.00-23.00). Na każdym z nich było 
obecnych 2 partyworkerów, na niektórych dyżurach towarzyszył 
im wolontariusz.
W okresie 02.01.2012-31.12.2012 partyworkerzy nawiązali 
kontakty z 1606 osobami.

Projekt pt.: Networking Programu STACJA - edukacja i 
profilaktyka oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i 
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Czas realizacji: 26.08.2011 – 31.12.2012
Współfinansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania były prowadzone metodą networkingu (poradnictwo 
internetowe), wsparte dyżurem stacjonarnym i poradnictwem 
telefonicznym. Poradnictwo internetowe jest prowadzone na 
czacie internetowym Portalu Wirtualna Polska oraz za pomocą 
komunikatorów internetowych: Gadu Gadu (37883240) i Skype 
(Program_stacja).
Odbiorcami działań internetowych są młodzi ludzie w wieku 15-26
 lat – korzystający z czatów i komunikatorów internetowych. Są 
wśród nich młode osoby świadczące usługi seksualne, 
poszukujące za pomocą Internetu klientów, sponsorów, 
znajdujące się często w sytuacji kryzysowej, niekiedy związanej z 
bezdomnością, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, 
alkoholu, borykające się z problemami edukacyjnymi, socjalnymi, 
zagrożone zjawiskami takimi jak: prostytucja, ryzykowne 
zachowania seksualne z przypadkowo poznanymi na czacie 
osobami, narkomania, alkoholizm etc., a przez to zagrożone 
wykluczeniem społecznym.
Od stycznia do grudnia 2012 odbyło się 245 dyżurów 
networkerskich. Z tego 194 dyżury odbyły się na czacie WP.pl, a 
51 na Gadu Gadu i Skype. Podczas dyżurów na czacie 
internetowym przeprowadzono w 2012 roku 2522 rozmowy z 
odbiorcami projektu, a w na GG/Skype 153 rozmowy, co łącznie 
daje 2675 kontaktów.

Projekt pt.: Networking Programu STACJA – edukacja i 
profilaktyka

Czas realizacji: 09.09.2011 – 31.03.2012
Współfinansujący: Fundacja Wspólna Droga
W trakcie prowadzonych działań nawiązano 479 kontaktów (w 
tym 373 z mężczyznami i 106 z kobietami) z osobami z całej 
Polski. Odbiorcami były osoby w różnym wieku, lecz przeważnie 
były to osoby w przedziale 19-24 (191) i 15-18 lat (93).
W trakcie realizacji projektu, udzielono odbiorcom porad i 
informacji dotyczących  instytucji pomocowych (72), HIV/AIDS i 
innych STI (198), antykoncepcji (189), problemów okresu 
dojrzewania (77), profilaktyki świadczenia usług seksualnych (18), 
narkotyków (9), alkoholu (5) oraz innych (np. problemy 
emocjonalne, konflikty w rodzinie).
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Działania metodą networkingu, prowadzone za pośrednictwem 
Internetu, na czatach internetowych, pozwaliły dotrzeć 
bezpośrednio do osób i grup, narażonych na różne zagrożenia 
(uzależnienia, świadczenie usług seksualnych, podejmowanie 
ryzykownych zachowań, etc.) – bez względu na miejsce 
zamieszkania, wiek czy niepełnosprawność. Z tego wynikał 
inkluzyjny charakter działań, zapewniający dostęp do informacji i 
wsparcia osobom, które być może nie miałyby możliwości lub 
chęci uzyskać jej za pośrednictwem tradycyjnej pomocy 
instytucjonalnej.
Podczas kontaktów z networkerami, odbiorcy mogli zachować 
anonimowość, co stwarzało bezpieczniejszą przestrzeń do 
rozmowy na trudne lub intymne tematy. 

Projekt pt.: Działania streetworkerskie i partyworkerskie Programu 
STACJA jako forma edukacji i profilaktyki skierowana do osób o 
zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań

Czas realizacji: 27.04.2012-15.12.2012
Współfinansujący: Krajowe Centrum ds. AIDS

Projekt był skierowany do młodych osób, przebywających na 
ulicy, w szczególności świadczących usługi seksualne lub 
zagrożonych prostytuowaniem się.
Celem ogólnym projektu było ograniczenie szkód zdrowotnych 
będących konsekwencją zachowań ryzykownych, szczególnie 
zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV.

Projekt realizowany był metodą streetworkingu. Działania 
streetworkerów miały charakter informacyjno-edukacyjny (głównie 
na temat ryzykownych zachowań seksualnych, a także substancji 
psychoaktywnych, ryzyka i konsekwencji związanych z ich 
używaniem). Odbywały się w formie rozmowy, odpowiadania na 
pytania odbiorców projektu, a także dostarczania materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w postaci ulotek zawierających 
najważniejsze informacje o profilaktyce HIV i innych STI, 
Punktach Anonimowego Testowania, placówkach świadczących 
specjalistyczną pomoc w tym zakresie. Podczas rozmowy z 
klientami streetworkerzy informowali o skutkach podejmowania 
ryzykownych zachowań seksualnych, a także o sposobach 
zabezpieczania się przed zakażeniem chorobami przenoszonymi 
drogą płciową, – w szczególności HIV. Starali się motywować do 
przestrzegania zasad bezpieczniejszego seksu i bezpieczniejszej 
zabawy, a także uczulali na konsekwencje ryzykownych 
zachowań seksualnych, które nierzadko są podejmowane po 
zażyciu substancji psychoaktywnych. 
Każde wyjście realizowane było przez parę streetworkerów 
(damsko-męską) w godzinach wieczornych lub nocnych i trwało 2
 godziny. 
Zreazlizowano sumie 102 h dyżurów. Podczas dyżurów 
streetworkerskich nawiązano 192 kontaktów (średnio 7-8 osób na 
dyżurze).

Projekt pt.: Streetworking Programu STACJA

Czas realizacji: 09.09.2012-31.03.2013
Współfinansujący: Fundacja Wspólna Droga

Adresatami projektu są młode osoby w wieku od ok. 15 do 28 lat, 
przebywająca na ulicach w Warszawie, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenu Dzielnicy Śródmieście i Dworca 
Centralnego. Głównym celem zadania było stworzenie pomostu 
między młodymi osobami przebywającymi na ulicy, będącymi w 
kryzysie, a instytucjami pomocowymi (prawnymi, 
psychologicznymi, świadczącymi poradnictwo zawodowe itp.).

Projekt pt.: Gra miejska „Let’s talk about seks” 

Druk: MPiPS 11



Czas realizacji: 28.09.2012

We wrześniu 2012 roku Stowarzyszenie Program STACJA 
zrealizowało we współpracy z innymi organizacjami społecznymi i 
partnerami wspierającymi nasze działania druga edycję 
profilaktyczno-edukacyjnej gry miejskiej dotyczącej tematyki 
edukacji seksualnej i profilaktyki HIV. Gra miejska została 
przygotowana i przeprowadzona bez zewnętrznego wsparcia 
finansowego, w oparciu o zaangażowanie społeczne członków 
Stowarzyszenia, zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe: 
Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), Lambda Warszawa oraz 
Stowarzyszenie Pacjentów Substytucyjnych JUMP'93 oraz 
lokalnych partnerów: Klub Ferment, Squat SYRENA, Kawiarnia 
Fraza, WARSZTAT, Kawiarnia Śródmiejska.
W grze miejskiej „Let’s talk about sex” wzięło udział w sumie ok. 
150 osób, głównie licealiści i licealistki, studenci i studentki. 

II. Współpraca Stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi

• W ciągu całego roku podejmowaliśmy i kontynuowaliśmy 
współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami, między 
innymi: z organizacją MONAR, Fundacją Dzieci Niczyje, 
Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry, Sądem 
Rejonowym Warszawa Śródmieście i Mokotów, Kuratorami z 
Wydziałów: Rodzinnego i Nieletnich, Instytutem Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziałem Pedagogicznym UW, 
OPS Śródmieście w Warszawie, Fundacją United Way, Fundacją 
La Strada, Szkolnym Ośrodkiem Socjoterapii "Kąt", 
Stowarzyszeniem SKA STREET, Stowarzyszeniem Lambda 
Warszawa, Fundacją PEDAGOGIUM, Fundacją Edukacji 
Społecznej, Stowarzyszeniem JUMP ’93, organizacjami 
członkowskimi OSOS (Ogólnopolskiej Sieci Organizacji 
Streetworkerskich) oraz Polską Koalicją Przeciwko 
Komercyjnemu Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci.
• Ursynalia – w ramach współpracy z Samorządem SGGW 
Stowarzyszenie zorganizowało partyworkerskie stoisko 
profilaktyczno – edukacyjne podczas koncertów w trakcie 
warszawskich Ursynaliów na terenie kampusu SGGW 
(02.06.2012).
• Stowarzyszenie Program STACJA uczestniczyło w 2012 r. w 
działania w ramach programu Safe Games Polska, mającego na 
celu promocję bezpieczniejszych zachowań podczas EURO 
2012.
• We współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej 
Góry, Stowarzyszenie prowadziło działania profilaktyczne 
dotyczące edukacji seksualnej podczas Festiwalu Przystanek 
Woodstock. Członkowie Stowarzyszenia realizowali dyżury 
partyworkerskie.
Partyworkerzy/ki pracowali/ły na stoisku profilaktycznym, 
umieszczonym na specjalnie przygotowanym, przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pasażu dla ngo. Zachęcali/ły do 
rozmów na tematy związane z HIV/AIDS, profilaktyką, 
antykoncepcją, bezpieczniejszymi zachowaniami seksualnymi itp. 
Odpowiadali na pytania osób zainteresowanych. 
Osoby zainteresowane otrzymywały bezpłatne prezerwatywy i 
lubrykanty – wraz z krótkim komentarzem oraz instrukcją ich 
prawidłowego używania.
Podczas naszych wspólnych działań z TRR na Przystanku 
dotarliśmy ofertą do ok. 6000 młodych osób.
• Członkowie Stowarzyszenia realizowali wolontariacko warsztaty 
profilaktyczne oraz partyworking na obozie sportowym AZS w 
Wilkasach w dniach 08-09.09.2012. 
Podczas partyworkingu i stoiska profilaktycznego partyworkerzy 
dotarli do ok. 100 osób. Partyworkerzy zrealizowali również dwa 
warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, z elementami edukacji 
seksualnej. Wzięło w nich udział w sumie 26 osób. 
• Członkowie Stowarzyszenia prowadzili warsztaty z zakresu 
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profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych, realizowanych przez Społeczny Komitet ds. 
AIDS oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach 
projektów finansowanych przez m.st. Warszawa.
• Stowarzyszenie jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS przy Biurze Polityki 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
• Stowarzyszenie jest członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu 
Społecznego w dzielnicy Śródmieście. W ramach tej współpracy 
Stowarzyszenie miało możliwość m.in. opiniować projekt 
programu działań z zakresu pomocy społecznej realizowanego 
przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.
• Stowarzyszenie organizowało spotkania ze studentami Wydziału 
Pedagogicznego UW, SGGW, APS.
• Stowarzyszenie Program STACJA podpisało w 2012 r. 
porozumienie organizacji pozarządowych oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej na terenie dzielnicy Śródmieście, dotyczącego 
współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z rozwojem 
dzielnicowego systemu wpierania rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 
znajdujących się w kryzysie. 
• Uczestnictwo w panelu ekspercki na temat sytuacji 
mieszkaniowej młodzieży w Warszawie, organizowanym przez 
CKS UM Warszawa – 23.05.2012
• Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Sieci 
Organizacji Streetworkerskich OSOS. Członkowie 
Stowarzyszenia brali regularnie udział w spotkaniach sieci, w 
walnym zgromadzeniu członków OSOS, w corocznym zjeździe 
streetworkerów oraz w spotkaniu z ewaluatorem, prowadzącym 
badanie perspektyw rozwojowych krajowych platform Dynamo 
International.
• Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach grupy 
wsparcia dla streetworkerów, organizowanych przez Ośrodek 
Pedagogiki Ulicy.
• Stowarzyszenie brało udział w imprezie profilaktycznej pt. „Noc 
Czerwonej Kokardy”, organizowanej przez Społeczny Komitet ds. 
AIDS, która odbyła się 1 grudnia 2012 r.
• W czerwcu zostało zorganizowane spotkanie w ramach 
Partnerstwa Sieleckiego - Dzień Sąsiada, gdzie pedagodzy ulicy 
wraz z dziećmi przygotowali pokaz baniek mydlanych oraz 
zabawy z Chustą Klanzy. Było działanie integrujące dzieci z 
mieszkańcami Sielc ukazujące tym samym ich dobre strony i chęć 
integracji z innymi dziećmi na festynie.

III. Konferencje i szkolenia

• VI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży w Internecie", zorganizowana przez Fundację Dzieci 
Niczyje w dniach 21-22 września 2012.
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko 
promocyjno – edukacyjne na konferencji.
• Konferencja „Współpraca trójsektorowa” w ramach projektu 
„Liderzy ekonomii społecznej, w dniu 21.11.2012.
• Ogólnopolska konferencja „Pedagog resocjalizacyjny dziś i jutro 
– wyzwania teoretyczne a praktyka wychowawcza”, 
zorganizowana przez Fundację PEDAGOGIUM w dniach 22-23 
listopada 2012 r. W trakcie konferencji członkowie 
Stowarzyszenia zrealizowali warsztat pt.: „Jak rozmawiać z 
młodzieżą o seksie?”.
• XIX Konferencja „Człowiek z HIV żyjący w rodzinie i 
społeczeństwie”, zorganizowana przez Fundację Res Humanae w 
dniach 3-4 grudnia 2012 r. 
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko 
promocyjno – edukacyjne na konferencji.

Publikacje

• E. Bielecka, Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk 
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defaworyzowanych [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 
Prace IPSiR t. 20, UW IPSiR, Warszawa 2012.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

85.59.B

94.99.Z

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

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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 192,831.33 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 185,269.07 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 171,430.00 zł

22,850.00 zł

24,500.00 zł

124,080.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14,189.07 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
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350.00 zł

7,914.07 zł

5,925.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 7,212.26 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 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

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 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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
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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: 184,765.34 zł 0.00 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:

180,218.98 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

4,546.36 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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

21.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

37.00 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)
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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

18.00 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

10.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 134,482.49 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

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 134,482.49 zł

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

134,482.49 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 134,482.49 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

1,540.00 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

534.00 zł
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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

5,465.00 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

3,465.00 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)

Wynagrodzenia w ramach realizowanych projektów są 
zazwyczaj wypłacane za okres dłuższy niż jeden miesiąc, 
w związku z tym w jednym miesiącu bywa wypłacana 
kwota skumulowana, za pracę przez 2-3 miesiące. Stąd 
wynika duża różnica statystyczna między wysokością 
przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Projekt STREETOPCJA: Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom  
lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkających bądź 
przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

40,000.00 zł

2 Działania pedagogów ulicy w rejonie dzielnicy Białołęka. 52,080.00 zł

3 Streetworking na Mokotowie 32,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie 
ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników 
narkotyków.

20,000.00 zł

2 Działania streetworkerskie i partyworkerskie Programu STACJA jako forma edukacji 
i profilaktyki skierowana do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań

4,500.00 zł

3 Networking Programu STACJA - edukacja i profilaktyka oraz wsparcie w 
rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

22,850.00 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 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)

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Monika Grotecka, Skarbnik, 13.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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

Druk: MPiPS 21



BILANS
sporządzony na dzień: 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 0.00 0.00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 7,107.28 8,615.99

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

2,400.04Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 4,707.24

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Krystyna Pyszel Elżbieta Bielecka - Prezes Stowarzyszenia

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

2,040.46

6,575.53

STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA
00-687 WARSZAWA
WSPÓLNA 65 19
0000243907

1 Środki pieniężne 4,707.24 6,575.53

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 7,168.78 8,615.99

A. Fundusze własne 7,168.78 8,065.99

I. Fundusz statutowy 0.00 0.00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 7,168.78 8,065.99

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 7,168.78 8,065.99

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0.00 550.00

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0.00 0.00

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 0.00 0.00

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 550.00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 550.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61.50 0.00

Pasywa razem 7,168.78 8,615.99
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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 WYNIKÓW
na dzień: 2012-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 298,854.33 185,619.07

I. Składki brutto określone statutem 670.00 350.00

II. Inne przychody określone statutem 298,184.33 185,269.07

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 298,184.33 185,269.07

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 0.00 0.00

B. Koszty realizacji zadań statutowych 288,772.57 180,218.98

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

288,772.57 180,218.98

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 0.00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

10,081.76 5,400.09

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

0.00165.86Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 90.73 43.48

0.00245.50Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 0.00 0.00

Sporządzono dnia

STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA
00-687 WARSZAWA
WSPÓLNA 65 19
0000243907

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 2,592.35 4,546.36

4,546.362,099.85Usługi obce2

0.000.00Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

0.00492.50Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 0.00 0.00

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0.00 7,168.78

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

7,168.78 8,065.99

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 7,168.78 8,065.99

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

8,065.997,168.78Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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Krystyna Pyszel

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

Elżbieta Bielecka - Prezes Stowarzyszenia

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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INFORMACJA DODATKOWA

I

Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2012

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012

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 2012, tj. za okres od 01.01.2012 do 
31.12.2012.
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 2012 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 2012:
• 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 2012.

      Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki 
przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

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 2012 osiągnęła na realizację zadań statutowych:

Przychód działalności statutowej:
- Bieżący rok obrotowy (2012)
1. Dotacje: 177.355,00
2. Darowizny: 7.914,07
3. Pozostałe określone statutem (składki członkowskie): 350,00
4. Przychody finansowe: 43,48
5. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4: - 7.168,78
6. Zyski nadzwyczajne: – 
Razem: 192.831,33

II Koszty
Koszty działalności statutowej
1. Dotacje zrealizowane: 177.377,85
2. Koszty działalności statutowej: 2.841,13
3. Koszty administracyjne: 4.546,36
w tym: 
- Zużycie materiałów: -
- Usługi obce: 4.546,36
- Podatki i opłaty:-
- Wynagrodzenia :-
- Amortyzacja:-
- Pozostałe:-
4. Pozostałe, nie wymienione w poz.2: -
5. Koszty finansowe:-
6. Pozostałe koszty operacyjne:-
7. Razem: 184.765,34

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 8.065,99 PLN.

1. Do rozliczenia w części niewykorzystanej do końca roku dotacji pozostała kwota w wysokości 550 PLN. 
Dotyczy Projektu Networking Programu STACJA – edukacja i profilaktyka, umowa, której czas trwania kończy 
się w dniu 31.03.2013r.

III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

Dane za rok bieżący:
1. Wynik finansowy (zysk) brutto: 8.065,99
2. Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+): 0,00
3. Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1: 8.065,99
4. Podstawa opodatkowania: 0,00
5. Podatek dochodowy 19%: 0,00

III
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Sporządzono dnia:2013-06-24

USTĘP 3 Informacje o zobowiązaniach Stowarzyszenia na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. Ponadto Stowarzyszenie 
nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę. 

USTĘP 4 Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich 
finansowania

Zarząd Stowarzyszenia 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. 

IV
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