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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-15

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)                       
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§ 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 
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 punktów 1-3, 5-12, 14, 
o których mowa w § 7, podpunkt A.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

 Działania realizowane w 2017 roku
STREETOPCJA
Streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych
Czas realizacji 
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, w 
tym: 
– w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 w ramach projektu pn. „STREETOPCJA alternatywa dla ulicy - 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

program skierowany do młodzieży i młodych dorosłych eksperymentujących z narkotykami”, 
współfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
– w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 w ramach projektu „STREETOPCJA, współfinansowanego 
przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa.
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków i członkiń 
zespołu.
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 2017 roku zostało nawiązanych: 
– ok. 605 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów streetworkerskich, (w tym 450 w ramach 
umowy z m.st. Warszawa), 
– ok. 600 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów drop in, (w tym 520 w ramach umowy z 
m.st. Warszawa),
– 320 osób skorzystało z warsztatów w ramach umowy z KBPN.
W 2017 roku odbyło się: 
– 106 dyżurów streetworkerskich, trwających po ok. 2 godziny, realizowanych przez 2 
streetworkerów/erki, w tym:
 75 dyżurów zrealizowano w ramach umowy z m.st. Warszawa,
 31 dyżurów w ramach umowy z KBPN.

– 84 dyżurów drop in, trwających po 3 lub 2 godziny, realizowanych przez 2 pracowników, w tym:
 52 dyżurów w ramach umowy z m.st. Warszawa,
 32 dyżurów w ramach umowy z KBPN.

– 32 warsztatów w ramach umowy z KBPN.

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 02.01.2017 do 31.12.2017, w tym: 
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– w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku w ramach projektu pn. „Kampania profilaktyczno-
edukacyjna - zintegrowane działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości 
spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych”, współfinansowanego przez UD Śródmieście 
m.st. Warszawy;
– w okresie od 02.01.2017 do 31.12.2017 roku w ramach projektu pn. „Działania partyworkerskie – 
redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”, współfinansowanego przez Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna - zintegrowane działania na rzecz podnoszenia świadomości w 
zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych
Czas realizacji: od 01.03.2017 do 31.12.2017
Współfinansujący: UD Śródmieście m.st. Warszawy 
Adresaci
Młodzież i młodzi dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem osób uczących się, studiujących, spędzający 
czas w Śródmiejskich klubach i dyskotekach, a także w Internecie.
W tej grupie znalazły się osoby eksperymentujące z substancjami psychoaktywnymi, używające ich 
okazjonalnie, szkodliwie, a także zagrożone uzależnieniem, jednocześnie nieposiadające rzetelnej 
wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, zachowań ryzykownych i tego, jak zapobiegać ich 
szkodliwym konsekwencjom, dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
Cele projektu
– Zwiększenie świadomości młodzieży i młodych osób dorosłych (mieszkających i przebywających na 
terenie Dzielnicy Śródmieście) na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania alkoholu i substancji 
psychoaktywnych.
– Dostarczenie odbiorcom rzetelnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, ich działania, 
konsekwencji używania i mieszania ze sobą, możliwości wystąpienia szkód zdrowotnych i społecznych 
wynikających z ich przyjmowania.
– Ograniczenie wśród adresatów zdania występowania zachowań ryzykownych związanych z 
uzależnieniem oraz ryzykownym i/lub szkodliwym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.
– Objęcie odbiorców kompleksowymi oddziaływaniami profilaktycznymi, zakładającymi dotarcie do 
nich na różnych poziomach, z wykorzystaniem zróżnicowanych form i kanałów komunikacji (edukacja w 
środowisku – klubach i dyskotekach; w internecie – portale społecznościowe, filmy profilaktyczne; 
aplikacja mobilna).
Główne działania projektowe
1) Profilaktyczno-edukacyjne działania środowiskowe – dyżury partyworkerskie.
2) Stworzenie filmów profilaktycznych, promujących kampanię.
Zostały stworzone 2 filmy o tematyce profilaktycznej (2-3 minutowe). Wykorzystano 2 różne techniki 
animacji. Film nr 1 skupia się przede wszystkim na tematyce tzw. "pigułki gwałtu". Film nr 2 podejmuje 
temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz seksu bez zabezpieczenia. Oba filmy są 
dostępne m.in. na funpage'u Stowarzyszenia:
 https://www.facebook.com/ProgramStacja/videos/vb.148893071858884/1539774229437421/?

type=2&theater
 https://www.facebook.com/ProgramStacja/videos/vb.148893071858884/1560529117361932/?

type=2&theater
3) Opracowanie materiałów i gadżetów profilaktycznych i promocyjnych:
 1 mini broszura informacyjna nt. nowych substancji psychoaktywnych
 3 rodzaje gadżetów promocyjnych: pomadka z nadrukiem „Tylko do ust” (tekst nawiązujący do 
popularnego wciąż mitu dotyczącego stosowania „wazeliny” do nawilżenia w trakcie seksu), etui na 
dokumenty z napisem „Bezpieczniej w opakowaniu” (nawiązujący do stosowania prezerwatyw), 2 
rodzaje wlepek.
4) Zakup środków profilaktycznych, materiałów i usług do realizacji działań projektowych: 
prezerwatywy, lubrykanty, drinktesty.
Dane liczbowe
 liczba kontaktów podczas działań partyworkerskich: ok 530 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych 
(średnio ok. 23 rozmowy podczas jednego dyżuru) - w tej liczbie są uwzględnione jedynie osoby, z  
którymi edukatorzy rozmawiali, mieli bezpośredni kontakt, nie są brane pod uwagę osoby, które będą 
miały kontakt np. tylko z ulotką;
 liczba klubów objętych oddziaływaniem: 8;
 liczba godzin pracy stoiska: 23 dyżury x 2h = 46h;
 liczba zrealizowanych filmów profilaktycznych: 2.
Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków
Czas realizacji: od 02.01.2017 do 31.12.2017
Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
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Adresaci
Adresaci projektu to młodzież i młodzi dorośli:
– w przedziale wiekowym 15-26 lat, 
– okazjonalni użytkownicy narkotyków (w tym tzw. „dopalaczy”) i osoby zagrożone ich używaniem, 
– przebywający w miejscach o zwiększonym rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych, 
jakimi są imprezy rozrywkowe (kluby, dyskoteki, Przystanek Woodstock),
– często posiadający niewielką wiedzę na ich temat - lub opartą na mitach, stereotypach, czy 
doświadczeniach znajomych.
Projekt nastawiony był na ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych w tej grupie, poprzez dotarcie do 
odbiorców bezpośrednio w miejscu gdzie przebywają (metoda środowiskowa), z ofertą profilaktyczną 
przedstawioną w atrakcyjnej dla nich formie.
Cele projektu
– przeciwdziałanie używaniu narkotyków i „dopalaczy”;
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zażywania narkotyków (szkodach zdrowotnych, 
społecznych);
– zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o swoje bezpieczeństwo podczas imprezy (np. 
niemieszanie różnych substancji, picie wody, rozłożenie kolejnych dawek w czasie, zwracania uwagi na 
źródło pochodzenia substancji, bezpieczniejsze przyjmowanie narkotyków, pilnowanie napojów, 
prawidłowe używanie prezerwatyw, drinktestów, lubrykantów itp.);
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych (np. ryzyka 
zakażenia wirusem HIV, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową);
– ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z okazjonalnym przyjmowaniem narkotyków i 
„dopalaczy”, w tym ograniczanie zagrożenia stania się ofiarą przestępstwa w związku z ich używaniem.
Główne działania projektowe
1) Regularne działania partyworkerskie.
2) Stoisko profilaktyczne na Przystanku Woodstock 2017. 
3) Zakup środków profilaktycznych (prezerwatywy, lubrykanty) do realizacji projektu i ich dystrybucja 
wśród adresatów. 
Na stoisku partyworkerskim można było porozmawiać i uzyskać rzetelną wiedzę na tematy związane 
m.in. z:
 bezpieczniejszą zabawą (w kontekście przyjmowania substancji psychoaktywnych);
 bezpieczniejszym seksem (w kontekście HIV, STI);
 antykoncepcją;
 prawidłowym używaniem środków profilaktycznych, w tym prezerwatyw i lubrykantów.
Odbiorcy działań mogli otrzymać bezpłatnie:
 prezerwatywy;
 lubrykany;
 drinktesty (wykrywające w napoju tzw. „pigułkę gwałtu”);
 gadżety (znaczki, naklejki itp.);
 materiały informacyjno - edukacyjne.

Dane liczbowe
 liczba kontaktów podczas działań partyworkerskich: ok 730 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych - w 
tej liczbie są uwzględnione jedynie osoby, z  którymi edukatorzy rozmawiali, mieli bezpośredni kontakt, 
nie są brane pod uwagę osoby, które będą miały kontakt np. tylko z ulotką;
 liczba klubów objętych oddziaływaniem: 8;
 liczba godzin pracy stoiska: 40 dyżurów x 2h = 80h.

Przystanek Woodstock 2017
Czas realizacji:  02.08.2017 - 05.08.2017 roku
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.
Było czynne przez 4 dni (1 dzień przed Festiwalem i 3 dni jego trwania), po 8 godzin dziennie. Było 
obsługiwane przez trzyosobowe zespoły edukatorów, zmieniających się raz na ok. 2h.
W ciągu festiwalu z działalności stoiska skorzystało ok 6000 osób (rozmowy o tematyce profilaktycznej, 
udział w grach i quizach, otrzymywanie materiałów profilaktyczno - edukacyjnych).

„Licencjat” z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV/AIDS i STI (projekt partnerski, trzyletni)
„Połączenia CTRLowane”
Czas realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku (13.02.2015-31.12.2017 roku)
Współfinansujący: m.st. Warszawa
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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
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
– Uniwersytet SWPS,
– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
– Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, Wydział Pedagogiki, Instytut Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji,
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Główne działania projektowe
1) Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne na warszawskich uczelniach wyższych.
2) Działania profilaktyczno-edukacyjne w domach studenckich. 
3) Działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane w czasie wydarzeń skierowanych do społeczności 
studenckiej. 
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 siódma pt. „Wyprawa po prawa”
Termin: 29.09.2017 roku w godzinach 16.00 – 21.00.
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). 
Tegoroczna gra miejska miała tytuł „Wyprawa po prawa” - uczestnicy rozwiązywali zadania związane z 
prawami seksualnymi oraz ich powiązaniem ze zdrowiem seksualnym  (m.in, jak się można zakazić HIV i 
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innymi STI, gdzie zrobić test, jak prawidłowo stosować środki profilaktyczne), asertywności, stawiania 
granic, różnych stylów życia seksualnego.
Trasa gry przebiegała przez następujące punkty:
 STACJA 1 – START – plac przez wejściem do Metra Centrum, tzw. „Patelnia”;
 STACJA 2 – siedziba Stowarzyszenia Program STACJA,  ul. Hoża 62 lok. 69;
 STACJA 3 - siedziba Stowarzyszenia Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4;
 STACJA 4 -  META - siedziba Społecznego Komitetu ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11.
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 czwartej 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 12 
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. Strona zawiera także zakładkę dla studentów zagranicznych w języku 
angielskim.  
– aplikacja mobilna „Połączenia- test HIV” – aplikacja mobilna jest dostępna na system Android i można 
ją 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:
 szacowania ryzyka zakażenia HIV w formie quizu;
 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
– Przeprowadzono 68 dyżurów profilaktyczno-edukacyjnych w domach studenckich, trwających po 2 
godziny każdy, realizowanych przez 2 edukatorów (łącznie 136 godzin działań);
– Objęto działaniami 18 domów studenckich;
– Nawiązane zostały 1116 kontakty ze studentami w domach studenckich;
– Przeprowadzono 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);
– Objęto działaniami 5 lokali zlokalizowanych na Bulwarach Wiślanych;
– Nawiązanych zostało 808 kontaktów z osobami bawiącymi się i spędzającymi czas nad Wisłą. 
– Zorganizowana została gra miejska, trwająca 5 godzin, obejmująca 4 stacje;
– W przygotowanie i animację punktów gry zaangażowanych zostało 12 edukatorów oraz 12 
wolontariuszy;
– Udział ok. 120 osób w grze miejskiej;
– Zrealizowano 6 dyżurów profilaktyczno-edukacyjnych podczas wydarzeń skierowanych do 
społeczności studenckiej, trwających po 4 godziny i realizowanych przez 4 edukatorów;
– Nawiązanych zostało ok 965 kontaktów z odbiorcami podczas wydarzeń studenckich;
– Zrealizowano 7 sześciogodzinnych oraz 6 trzygodzinnych warsztatów profilaktycznych (60 godzin 
warsztatów, 120 godzin pracy dwójki trenerów);
– W warsztatach uczestniczyło  149 osób;
– Zrealizowano 44 godzin konsultacji psychologicznych z zakresu zdrowia seksualnego;
– Udział 44 osób w  konsultacjach.

 
 
Modernizacja strony internetowej oraz nowa identyfikacja wizualna Stowarzyszenia Program STACJA
Czas realizacji 
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Działania w ramach projektu były realizowane w okresie od 1.04.2017 roku  do 30.09.2017 roku. 
Adresaci 
1. Beneficjenci Stowarzyszenia, którzy korzystają na co dzień oferty (młodzież i młodzi dorośli, zagrożeni 
wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością) oraz potencjalni beneficjenci - 
a więc młodzież, która poszukuje wsparcia i specjalistycznego poradnictwa, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami.
2. Osoby poszukujące informacji na temat prowadzonej działalności przez Stowarzyszenie (nauczyciele, 
pedagodzy szkolni, rodzice, pracownicy innych instytucji i organizacji pomocowych, uczelnie oraz 
studenci i wolontariusze zainteresowani działalnością NGO z zakresu pomocy społecznej i edukacji).
Cele projektu 
Celem głównym zadania było wzmocnienie i rozwój infrastrukturalny Stowarzyszenia Program STACJA 
poprzez modernizację strony internetowej organizacji i dostosowanie jej do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami oraz stworzenie identyfikacji wizualnej organizacji (oznakowanie siedziby).
Główne działania projektowe 
1. Modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia Program STACJA www.programstacja.org.pl - 
opracowanie graficzne, techniczne wraz z dostosowaniem strony do osób z niepełnosprawnościami 
oraz opracowanie merytoryczne nowych treści.
2. Oznakowanie siedziby Stowarzyszenia.
Dane liczbowe 
1. Strona internetowa Stowarzyszenia Program STACJA (www.programstacja.org.pl) została 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez dodanie okna z ustawieniami 
dostępności oraz została zmodernizowana poprzez dodanie nowych treści i funkcjonalności (dodanie 
kalendarza "nadchodzące wydarzenia", zmiana wyglądu i opisów działalności organizacji "co robimy?", 
poprawa widoczności aplikacji mobilnych stworzonych przez Stowarzyszenie, poprawa responsywności 
strony w wersji mobilnej);
2. Siedziba Stowarzyszenia została oznakowana w następujący sposób:
 na drzwiach zewnętrznych - od strony biura oraz od wejścia dla beneficjentów zostały umieszczone 

grawerowane tabliczki informacyjne (2 szt.);
 nad domofonami przed bramą oraz przy ww. wejściach zostały umieszczone grawerowane tabliczki 

informacyjne (3 szt.);
 na parapecie przy oknie został umieszczony kaseton z wygrawerowanym logotypem Stowarzyszenia z 
możliwością podświetlania (1 szt.).

Nowe meble do lokalu Stacji
W 2016 roku Stacja wystąpiła w konkursie „Minigranty Ikea Warszawa”, organizowanym przez IKEA 
Warszawa Targówek. 
Konkurs grantowy skierowany był do organizacji pozarządowych działających w dwóch obszarach: 
 dzieci – partnerstwo przy projektach promujących działania edukacyjne oraz budujące świadomość 
ekologiczną.
 środowisko – partnerstwo przy projektach mających pozytywny wpływ na lokalne środowisko 

naturalne.
Projekt złożony przez Stację dotyczył edukacji ekologicznej młodzieży, korzystającej na co dzień z oferty 
Streetopcji. Przyznana darowizna w 2017 roku w postaci produktów IKEA o wartości ok.  10 000 zł, 
pozwoliła na wyposażenie lokalu w nowe meble. 
Kuchnia wyposażona została w nowe szafki, stół, krzesła, zlew oraz kuchenkę elektryczną z 
piekarnikiem. W salonie znalazły się dwie kanapy, regały na książki, a w pokoju rozmów indywidualnych 
fotele. Otrzymaliśmy także nowe wyposażenie do łazienki – umywalkę, szafki łazienkowe, a także wiele 
akcesoriów takich jak oświetlenie, zastawę kuchenną, garnki, kosze, wieszaki do przedpokoju oraz 
ramki na zdjęcia.
Dzięki otrzymanej darowiźnie mieliśmy możliwość rozszerzenia naszej oferty o aktywności wspierające 
usamodzielnianie i integrację, takie jak np. warsztaty kulinarne dla młodzieży. 
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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)

11800

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

 
 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).
  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: Maciek Kępka. 
W dniach 4 i 5.12.2017 roku odbyła się XXIII 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.
W dniu 11.05.2017 roku odbyła się konferencja seksuologiczna "Seksualia" organizowana przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Warszawa. W ramach udziału w 
konferencji Stowarzyszenie zorganizowało swoje stoisko promocyjno-edukacyjne.
Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych i programowych z 
zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia i edukacji oraz ogłoszeń konkursowych dla organizacji 
pozarządowych.

 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, warsztaty 
– skierowane do 
młodzieży i młodych 
dorosłych, 
przebywających na 
ulicach Warszawy. Są to 
osoby często 

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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pochodzące ze 
środowisk 
defaworyzowanych, 
zaniedbane zarówno 
pod względem 
materialnym, 
emocjonalnym jak i 
wychowawczym, często 
borykające się z 
problemem 
bezdomności, 
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 
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pomocy 
instytucjonalnej, 
egzekwowania swoich 
praw oraz umiejętności 
poruszania się na rynku 
pracy.
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ochrona i promocja 
zdrowia, w tym działalność 
lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

Działania profilaktyczno 
- edukacyjne z zakresu 
zdrowia seksualnego, 
profilaktyki HIV/AIDS i 
innych chorób 
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 Festiwalu 
Woodstock i Gry 
Miejskiej Let's talk 
about seks - poprzez 
dystrybucję materiałów 
edukacyjnych w 
formach tradycyjnych, 
a także nowoczesnych 
np. aplikacje mobilne (I)
grasz?, Połączenia), 
filmiki profilaktyczne.

88.99 Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 Festiwalu 
Woodstock i Gry 
Miejskiej Let's talk 
about seks - poprzez 
dystrybucję materiałów 
edukacyjnych w 
formach tradycyjnych, 
a także nowoczesnych 
(aplikacja mobilna (I)
grasz?, Połączenia).

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) 195,058.47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 188,518.52 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 6,539.95 zł

0.00 zł

35,000.00 zł

147,460.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3,662.32 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

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 2,694.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 182,460.00 zł
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360.00 zł

3,302.32 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 6,241.45 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -505.94 zł

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 2,099.33 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,669.50 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: 189,030.37 zł 2,669.50 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

189,024.46 zł 2,669.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

5.91 zł

0.00 zł

0.00 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 kosztów posiłku dla młodzieży oraz opłat za lokal, energię elektryczną, część kosztów 
naprawy instalacji hydraulicznej, opłatę za stronę internetową Stowarzyszenia z informacjami dla 
młodzieży, część kosztów remontu lokalu)

2,669.50 zł

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

0.00 zł
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5.2. 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

26.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

608.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

36.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 117,947.69 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 117,947.69 zł

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

117,947.69 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 117,947.69 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)

3,216.60 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

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)

6,612.30 zł

8.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

8.00 osób

0.00 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)

9.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

9.00 osóbb) inne osoby

Druk: MPiPS 19



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

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

2,100.00 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)

Członkowie zarządu Stowarzyszenia pełnią tę funkcję 
nieodpłatnie. Wypłaty dla tych osób to wynagrodzenie za 
merytoryczną pracę w projektach Stowarzyszenia, 
służących realizacji celów statutowych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

50,000.00 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

5,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 Kampania profilaktyczno-
edukacyjna - zintegrowane 
działania na rzecz 
podnoszenia świadomości w 
zakresie szkodliwości 
spożywania alkoholu oraz 
środków psychoaktywnych

Zwiększenie świadomości 
młodych osóbna temat 
alkoholu i narkotyków oraz 
sposobów na dbanie o 
bezpieczeństwo podczas 
imprezy. 
Objęcie odbiorców 
kompleksowymi 
oddziaływaniami 
profilaktycznymi, zakładającymi 
dotarcie do nich na różnych 
poziomach, z wykorzystaniem 
zróżnicowanych form i kanałów 
komunikacji (edukacja w 
środowisku – klubach i 
dyskotekach; w internecie – 
portale społecznościowe, filmy 
profilaktyczne; aplikacja 
mobilna)

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawa

20,000.00 zł

3 „Licencjat” z profilaktyki, 
czyli trzyletni projekt 
profilaktyki HIV/AIDS i STI 
„Połączenia CTRLowane” 
(projekt realizowany w 
partnerstwie ze Społecznym 
Komitetem ds. AIDS)

– 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 72,060.00 zł

4 Modernizacja strony 
internetowej oraz nowa 
identyfikacja wizualna 
Stowarzyszenia Program 
STACJA

Modernizacja strony 
internetowej Stowarzyszenia 
Program STACJA 
www.programstacja.org.pl - 
opracowanie graficzne, 
techniczne wraz z 
dostosowaniem strony do osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
opracowanie merytoryczne 
nowych treści.
Oznakowanie siedziby 
Stowarzyszenia.

m.st. Warszawa 5,400.00 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 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

2 Działania partyworkerskie – 
redukcja szkód wśród 
okazjonalnych 
użytkowników narkotyków

Ograniczanie ryzyka szkód 
zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnych wśród 
młodzieży i młodych dorosłych, 
poprzez działalność 
informacyjną prowadzoną w 
warszawskich klubach, 
dyskotekach, a także na 
Przystaku Woodstock, w tym:– 
przeciwdziałanie używaniu 
narkotyków i „dopalaczy”; – 
zwiększenie wiedzy i 
umiejętności w zakresie dbania 
o swoje bezpieczeństwo 
podczas imprezy; – 
dostarczenie rzetelnej wiedzy 
nt. zabezpieczeń przed 
zakażenia wirusem HIV, innymi 
STI.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

15,000.00 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Monika Grotecka, 11.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 1

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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