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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. POZNAŃSKA Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-848 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 665006501

Nr faksu E-mail fundacja@petra-senior.pl Strona www fundacja.petra-senior.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-09-20

2021-07-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 38135419700000 6. Numer KRS 0000748607

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

ANNA ZIÓŁKOWSKA PREZES TAK

ANNA MARIA 
MAJCHRZYCKA

WICEPREZES 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

KAROLINA KRZYK PRZEWODNICZĄCA TAK

MARTA LEWANDOWICZ WICEPRZEWODNICZĄCA NIE

FUNDACJA PETRA SENIOR
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

A. Wszechstronna działalność związana z zapewnieniem niezbędnej opieki, 
terapii poznawczej, terapii zajęciowej, rehabilitacji a także niezbędnej 
opieki medycznej, pielęgnacyjnej i psychologicznej na rzecz osób starszych, 
oraz osób z zaburzeniami poznawczymi, w tym w ramach prowadzonych 
dziennych ośrodków opieki.
B. Wszechstronna pomoc i opieka dla osób chorych, osób 
niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i ich opiekunów i 
rodzin oraz ułatwienie dostępu do edukacji i integracji ze społeczeństwem.
C. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
D. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
E. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638). 
F. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających 
edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce zdrowotnej.
G. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
H. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
I. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.
J. Zapobieganie wszelkim formom wykluczenia i dyskryminacji osób z 
niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób z zaburzeniami 
poznawczymi.
K. Podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym 
skierowanych do seniorów, ich opiekunów nieformalnych a także 
profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi oraz osobami z zaburzeniami poznawczymi.
L. Działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności skierowana do osób 
starszych.
M. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu, w szczególności skierowana do osób starszych.
N. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa w szczególności 
skierowana do osób starszych.
O. Promocja i organizacja wolontariatu.
P. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju 
człowieka, w tym także edukacja do starości dla dzieci i młodzieży szkolnej.
R. Działalność naukowa i informacyjna polegająca na edukacji 
społeczeństwa w zakresie starości, terapii zajęciowej, terapii poznawczej, a 
także fizjoterapii i promocji zdrowia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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A. Prowadzenie ośrodków pobytu dziennego dla osób starszych, 
niedołężnych, oraz osób z zaburzeniami poznawczymi. 
B. Prowadzenie działań terapeutycznych, w tym w szczególności z zakresu 
terapii zajęciowej, terapii poznawczej oraz rehabilitacji pamięci i orientacji, 
a także innych form terapii dla osób starszych, niedołężnych, oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi.
C. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnej i 
fachowej pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, 
psychologicznej i prawnej dla osób starszych, niedołężnych, osób z 
zaburzeniami poznawczymi oraz opiekunów i ich rodzin.
D. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym inicjowanie, 
organizowanie, prowadzenie, wspieranie seminariów, warsztatów, 
wykładów, konferencji, szkoleń i konsultacji w zakresie służącym realizacji 
celów Fundacji.
E. Prowadzenie działalności doradczej, przeprowadzanie badań 
naukowych, analiz i ocen,
F Prowadzenie działalności rzeczniczej wśród przedstawicieli władz 
ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie 
dotyczącym realizacji celów Fundacji. 
G. Tworzenie i nieodpłatne udostępnianie bazy wiedzy na tematy 
związane z ochroną zdrowia osób starszych, niedołężnych oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi.
H. Prowadzenie i wspieranie projektów związanych promocją i ochroną 
zdrowia osób starszych, niedołężnych oraz osób z zaburzeniami 
poznawczymi a także zapewnienia im niezbędnej opieki i terapii. 
I. Lobbowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.
J. Opracowywanie materiałów terapeutycznych i rozwiązań technicznych, 
poprawiających standard życia osób z starszych, niedołężnych oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi. 
K. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w tym z ekspertami, 
organizacjami i instytucjami w celu osiągnięcia celów statutowych, które 
mogą wspierać realizację celów Fundacji.
L. Inicjowanie bezpośrednio oraz wspieranie i nadzorowanie wszelkich 
inicjatyw, które uważane są za użyteczne na drodze osiągnięcia celów 
statutowych Fundacji.
M. Propagowanie wiedzy i idei z zakresu celów statutowych Fundacji 
poprzez inicjowanie, organizowanie, prowadzenie kampanii społecznych, 
promocyjnych i informacyjnych, także poprzez działalność wydawniczą. 
Zakładanie i wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie celów 
statutowych.
N. Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym 
służących promocji działań statutowych Fundacji.   
O. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali, serwisów, forum, 
list dyskusyjnych, banku informacji. 
P. Organizowanie pokazów, festynów, pikników i innych imprez 
publicznych. 
R. Prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie, wspieranie, 
tworzenie publikacji, albumów, książek, czasopism, broszur, informatorów, 
audycji, filmów oraz innych publikacji multimedialnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

MISJA 
Fundacja PETRA senior działa na rzecz godnej starości tych, którzy zbudowali nasz świat. Jej misją jest wszechstronna pomoc i 
wsparcie osób starszych, szczególnie niesamodzielnych, cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych. Misję realizuje, poprzez 
zapewnienie seniorom wszechstronnej, mądrej i ciepłej, opieki, profesjonalnej terapii, edukacji oraz integracji ze 
społeczeństwem. Fundacja wspiera także rodziny i opiekunów seniorów. Dążymy do tego aby rozwój Fundacji był oparty na 
oczekiwaniach i potrzebach odbiorców naszych działań. Zasady i formy działania Fundacji są spójne i powiązane nadrzędnymi 
celami na rzecz  społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszego pokolenia. 
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Zakres działalności statutowej /realizacja celów statutowych:
Fundacja PETRA senior jest organizacją pozarządową funkcjonującą na obszarze kraju, w  oparciu o założenia Statutowe. 
Fundacja została zarejestrowana w dniu 20.09.2018 roku w Poznaniu. Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy dla 
miasta Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr 
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. Fundacja nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Nadzór nad Fundacją sprawuje mister właściwy: 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
Starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z planem działań Fundacji na lata 2020-2022 zarząd 
Fundacji od września 2020 roku prowadził działania mające na celu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Status 
ten został przyznany  Fundacji  w dniu 13 lipca 2021 roku. 

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest Zarząd Fundacji. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają oni działając łącznie. Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji w skład, 
której wchodzi przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Księgowość Fundacji prowadzona jest przez zewnętrzne 
biuro rachunkowe. Zarząd i Rada Fundacji swoje obowiązki pełnią społecznie. 

Fundacja zatrudnia pracowników wyłącznie na potrzeby konkretnych zadań publicznych przejętych do realizacji w otwartych 
konkursach ofert lub w ramach projektów na realizację których, uzyskała dofinansowanie z innych źródeł grantodawczych. 
Warunki zatrudnienia ich określone są umową realizacji tych zadań lub projektów. Pracownicy zatrudniani są w oparciu o 
prowadzoną indywidualną działalność gospodarczą - umowy o świadczenie usług lub w formie umów zleceń lub umów o dzieło. 
Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ze względu na prowadzenie działań głównie w formie projektów i 
zadań publicznych, których okres realizacji najczęściej nie przekracza danego roku budżetowego, a wszelkie prace 
administracyjne związane z funkcjonowaniem Fundacji wykonywane są przez Zarząd w ramach działalności społecznej. 
Członkowie zarządu Fundacji angażują się bezpośrednio w realizację poszczególnych działań projektowych i zadań publicznych i 
za pracę przy nich otrzymują wynagrodzenie w oparciu o prowadzone indywidualne działalności gospodarcze. 

Zasoby Fundacji: 
Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja korzystała z wynajmowanego lokalu o powierzchni 98 m2 znajdującego się w 
Poznaniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4. Na dzień 31.12.2021 r. zasoby Fundacji to: 2 drukarki wielofunkcyjne, komputer 
stacjonarny, 4 laptopy, meble stanowiące częściowe wyposażenie wynajmowanego lokalu oraz specjalistyczny sprzęt sportowy, 
gimnastyczny, rehabilitacyjny przyrządy do ćwiczeń do prowadzenia zajęć usprawniana ruchowego oraz narzędzia i materiały do 
prowadzenia terapii poznawczej oraz sprzęt AGD: lodówkę i pralkę. Pozostałe wyposażenie niezbędne dla realizacji celów 
statutowych jest udostępniane Fundacji wraz z wynajmowanym lokalem. 
W 2021 roku Fundacja PETRA senior prowadziła wyłącznie działalność nieodpłatną, a swoje cele statutowe realizowała głównie 
poprzez prowadzenie publicznych zadań zleconych oraz projektu realizowanego w ramach regrantingu. Odbiorcami działań 
Fundacji były osoby po 60 roku życia cierpiące na zaburzenia funkcji poznawczych, osoby starsze zagrożone ich wystąpieniem, 
osoby starsze zależne i z niepełnosprawnościami oraz rodziny i opiekunowie tych osób. Odbiorcami działań byli także seniorzy 
aktywni i samodzielni. Osoby te były mieszkańcami Poznania, powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego. 
Zdecydowana większość działań Fundacji realizowana była na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W 2021 roku cele statutowe realizowane były poprzez następujące formy:

Prowadzenie ośrodków pobytu dziennego dla osób starszych, niedołężnych oraz osób z zaburzeniami poznawczymi. 
Prowadzenie działań terapeutycznych, w tym w szczególności z zakresu terapii zajęciowej, terapii poznawczej oraz rehabilitacji 
pamięci i orientacji, a także innych form terapii dla osób starszych, niedołężnych, oraz osób z zaburzeniami poznawczymi. 
Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnej i fachowej pomocy, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, 
psychologicznej i prawnej dla osób starszych, niedołężnych, osób z zaburzeniami poznawczymi oraz opiekunów i ich rodzin. 

Zadanie publiczne pod nazwą „Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA - kontynuacja” finansowane w całości z budżetu Miasta 
Poznania realizowane było w okresie 01.01.2021-31.12.2021r. Działania Domu dedykowane były mieszkańcom miasta Poznania. 
Dom funkcjonował jako placówka wsparcia dziennego oferując bezpłatne wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej dla 
opiekunów faktycznych osób starszych niesamodzielnych, które z powodu choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy 
innych osób (opiekunów) w ciągu dnia. Dom realizował swoje zadania w godzinach od 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku w 
dni pracujące - zapewniając 20 rzeczywistych miejsc pobytu dla seniorów niesamodzielnych.
Do dnia 6 maja 2021 roku, w zawiązku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa 
COVID-19, na podstawie decyzji administracyjnych (Decyzji Wojewody Wielkopolskiego) oraz zaleceń Urzędu Miasta Poznania 
zawieszona była działalność m.in w dziennych Domach i klubach seniora. W związku z tym zawieszona była również działalność 
SDKP PETRA w zakresie prowadzenia zorganizowanych, stacjonarnych zajęć dla seniorów, wymagających ich bezpośredniego 
uczestnictwa, w tym także świadczenia dziennej stacjonarnej opieki wychnieniowej. 
W okresie działań alternatywnych zapewniony był dostęp do dwudziestu rzeczywistych miejsc pobytu dla seniorów - gotowość. 
Personel Domu pozostawał w dyspozycji do realizacji swoich zadań w pełnym wymiarze godzin, a Dom był w gotowości w każdej 
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chwili do przyjęcia Domowników. W całym okresie zawieszenia działań stacjonarnych Dom realizował swoje zadania w formie 
alternatywnej - do domów około 40 Domowników, każdego miesiąca, dostarczano specjalnie opracowane zestawy do stymulacji 
poznawczej. W każdym miesiącu opracowywano trzy warianty pakietów: łatwy, średnio łatwy i trudny. Każdy Domownik 
otrzymywał pakiet materiałów odpowiednio dostosowany do jego potrzeb i możliwości poznawczych. Pakiet obejmował m.in 
następujące materiały: karty pracy do ćwiczeń poznawczych, proste gry terapeutyczne opracowane/przygotowane przez 
personel (np. połącz pary, znajdź różnice), labirynty, zestawy do kolorowania (dla dorosłych), wzory do przerysowywania, 
sudoku, zadania z treścią, wykreślanki, krzyżówki, zadania matematyczne, zadania geograficzne. Personel wspierał 
Domowników poprzez różne formy wsparcia społecznego, emocjonalnego i instrumentalnego. Pozostawał z Domownikami i ich 
opiekunami w stałym kontakcie telefonicznym, wspierał ich poprzez rozmowy i załatwienie drobnych spraw życia codziennego. 
Dom zapewniał także możliwość wypożyczania do Domów seniorów gier i pomocy terapeutycznych, a także książek i innych 
materiałów np.: do prac plastycznych. Fizjoterapeuta nagrywał filmiki z ćwiczeniami usprawniającymi ruchowo dla seniorów, 
możliwymi do wykonania w Domach, średnio 2x w tygodniu. Następnie filmiki te umieszczane były na kanale YouTube Fundacji 
PETRA senior. Ponadto fizjoterapeuta pełnił cotygodniowy dwugodzinny dyżur fizjoterapeuty w SDKP PETRA, zapewniając 
możliwość porad indywidualnych - osobistych, telefonicznych lub online, a w sytuacjach kryzysowych również możliwość 
fizjoterapeutycznej wizyty Domowej. 
Od dnia 11.05.2021 roku Dom ponownie podjął działania stacjonarne w małych grupach, w trybie rotacyjnym (hybrydowym), 
które prowadzone były w podwyższonym rygorze sanitarnym. Zasady i procedury funkcjonowania Domu opracowane zostały na 
podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Zadanie jest kontynuacją działań realizowanych od 2018 roku pod tą sama nazwą. W ramach pobytu dziennego seniorom 
zapewniano m.in.: bezpieczne miejsce pobytu i profesjonalną opiekę dzienną wraz z wyżywieniem, szeroki zakres zajęć 
usprawniających ruchowo i poznawczo w celu podtrzymania sprawności i posiadanych zasobów. Beneficjentami projektu byli:
- seniorzy zależni - niesamodzielni, którzy wymagali opieki w ciągu dnia i wsparcia codziennych czynnościach życiowych. Były to 
m. in. osoby cierpiące na choroby otępienne w różnym stadium zaawansowania, osoby po udarach, z depresją, samotne. 
- opiekunowie faktyczni/lub członkowie rodzin osób starszych niesamodzielnych, którzy na co dzień sprawowali opiekę nad 
seniorem (głównie starsi małżonkowie, dzieci i rodzeństwo) potrzebujący wparcia ze względu na własne problemy zdrowotne, 
wyczerpanie fizyczne i psychiczne związane z opieką oraz obowiązki zawodowe.
Łącznie w okresie sprawozdawczym z działań Domu faktycznie skorzystało 80 seniorów niesamodzielnych (Domowników) oraz 
73 opiekunów.

Zadaniem Domu nie jest wyłącznie pełnienie funkcji opiekuńczej. Praca w domu nastawiona jest na usprawnianie i terapię. W 
Domu praca terapeutyczna skupia się na osobie i jej zasobach. Jej celem jest możliwie najdłuższe podtrzymanie zachowanych 
umiejętności i uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Naszym Domownikom w okresie działań stacjonarnych Domu 
zapewniano różnorodne zorganizowane formy aktywności: psychicznej, fizycznej, kulturalnej, kulinarnej, społecznej, sportowej, 
muzycznej - udział w dodatkowych imprezach okolicznościowych, zajęcia integracyjne, ciekawe propozycje zagospodarowania i 
spędzania czasu wolnego, udział w dodatkowych warsztatach, spotkaniach, wykładach. 
W okresie sprawozdawczym prowadzono także działania w zakresie wsparcia informacyjnego, edukacyjnego, społecznego, 
poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów "Kawiarenka wsparcia". W całym okresie realizacji zadania zapewniano 
także wsparcie psychologiczne.
We wrześniu cześć domowników wzięła udział w jednodniowym wyjeździe turystyczno -integracyjnym a w grudniu, dla 
wszystkich seniorów korzystających z działań Domu w 2021 roku przygotowano spersonalizowaną wigilijną paczkę świąteczną 
zawierającą, m.in: kawę, herbatę, rozmaite produkty spożywcze, kosmetyki i produkty pielęgnacyjne a także drobny 
dedykowany upominek. Paczki świąteczne zostały dostarczone do domów seniorów. 

Wszechstronna pomoc i opieka dla osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i ich opiekunów i 
rodzin oraz ułatwienie dostępu do edukacji i integracji ze społeczeństwem.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Klub Seniora PAUZA. Zadanie publiczne finansowane w całości z budżetu Miasta Poznania realizowane w okresie 01.01.2021-
31.12.2021r. Klub rozpoczął swoje działanie w 2020 roku i działa do dziś. Zrzesza przede wszystkim osoby starsze, które na co 
dzień opiekują się lub wspierają w chorobie inne osoby starsze, w szczególności zaś: współmałżonka, rodzeństwo, przyjaciela, 
sąsiada i ze względu na obowiązki opiekuńcze mają ograniczoną możliwość korzystania z działań oferowanych przez istniejące w 
Poznaniu kluby seniora. Jest to innowacyjna forma jeśli chodzi o działanie klubów seniora w naszym mieście ze względu na 
możliwość zapewnienia podopiecznym klubowiczów opieki na czas korzystania przez nich z zajęć w klubie. Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, na podstawie decyzji administracyjnych 
(Decyzji Wojewody Wielkopolskiego) oraz zaleceń Urzędu Miasta Poznania, zawieszona była działalności m.in w dziennych 
domach i klubach seniora. W związku z tym zawieszona była również stacjonarna działalność Klubu Seniora "Pauza", który w 
okresie od 11.01.2021 - 1.06.2021 działał w formie alternatywnej. W okresie działań alternatywnych Kierownik Klubu Seniora 
wysyłał do uczestników materiały w formie mailowej. Od 8.06.2021 Klub Seniora działał w formie stacjonarnej. Niezależnie od 
formy przekazu (stacjonarnie/w alternatywnej formie - mailowo) korzystanie z zaproponowanych w zadaniu działań umożliwiło 
seniorom realizowanie ich potrzeb w zakresie aktywizacji społecznej i uzyskania wsparcia społecznego. Klubowiczom oferowano 
działania z zakresu: aktywizacji społecznej - zajęcia edukacyjno-rekreacyjne z gerontologiem/terapeutą zajęciowym, zajęcia 
aktywizujące ruchowo - gimnastyka z fizjoterapeutą. Zorganizowano także trzy wyjścia kulturalne (do kina, Poznańskiego 
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Muzeum Pyry i do Nowego ZOO w Poznaniu oraz całodzienny wyjazd poza Poznań - wyjazd do Wolsztyna. Zorganizowano 
również dodatkowe warsztaty: z historykiem, kosmetyczką. Seniorzy spotkali się na spotkaniu integracyjnym na działce u jednej 
z klubowiczek. Z działań klubu w okresie realizacji zadania korzystało 24 seniorów, mieszkańców Poznania a aż 14 klubowiczów 
było aktywnymi opiekunami innej osoby starszej - zależnej. Realizacja działań przyczyniła się także do uzyskania wsparcia 
społecznego poprzez powstanie naturalnej grupy wsparcia. Kontakty uczestników i zawarte znajomości są kontynuowane, 
seniorzy są dla siebie wsparciem, co okazało się szczególnie cenne w czasie pandemii - w okresach bez spotkań stacjonarnych 
kontaktują się głównie telefonicznie.

„Opieka wytchnieniowa - poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności”. Zadanie publiczne finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. W ramach zadania zapewniono 38 opiekunom 
faktycznym i/lub członkom rodzin sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) dostęp do wsparcia wytchnieniowego w formie poradnictwa 
specjalistycznego, które odpowiadało ich rzeczywistym potrzebom związanym ze świadczeniem opieki. W trakcie realizacji 
zadania udzielono beneficjentom łącznie 760 godzin świadczeń – usług w zakresie wsparcia: psychologicznego, 
terapeutycznego, w zakresie terapii zajęciowej, organizacji opieki w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego 
stylu życia, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i usprawniania oraz dietetyki. 

Zbiórka prezentów świątecznych.
Jak co roku, w okolicach świąt Bożego Narodzenia Fundacja prowadziła zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów m.in. 
spożywczych, kosmetycznych, pielęgnacyjnych i chemii gospodarczej dla swoich podopiecznych. Dzięki ofiarności osób 
indywidualnych oraz innych darczyńców: Przedszkole nr 66 – Zaczarowany Ogród, EUREKA – Prywatna Szkoła Podstawowa i 
Liceum Ogólnokształcące, Klasa 7a – Szkoła Podstawowa nr 72 w Poznaniu, Cogito - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Poznaniu, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, MC CAFE „Strauss Cafe Poland”, sklep medyczny GISFARM, 
Zespół Customer Experience Allegro, GOOD FOOD Products, DUNI EFF każdy senior, który był pod opieką naszej Fundacji 
otrzymał świąteczny prezent. 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji 
prozdrowotnej oraz profilaktyce zdrowotnej.
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce zdrowotnej.

„Udar – liczy się każda minuta” – w 2021 roku Fundacja kontynuowała swoje działania edukacyjne z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia. Fundacja jako partner innego – większego projektu z zakresu chorób układu krążenia promowała wiedzę o urnach 
mózgu. Edukatorzy i specjalista neurolog brali udział w 4 wydarzeniach plenerowych o charakterze informacyjnym i 
edukacyjnym odbywające się w przestrzeni Miasta Poznania oraz 5 wyjazdowych warsztatach na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

„Spacer po zdrowie” – zadanie publiczne finansowane z budżetu powiatu poznańskiego. Celem zadania była promocja 
aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania wśród dorosłych mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez organizację 2  
spacerów z kijami nordic walking. Działanie dedykowane było seniorom – udział  w spacerach wzięło 15 osób z terenu gmin: 
Kórnik i Suchy Las. W każdym spacerze udział brał instruktor nordic walking odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie 
prawidłowej rozgrzewki i nadzór nad techniką marszu oraz instruktor dietetyki, który po każdym spacerze omawiał z 
uczestnikami zalecenia żywieniowe dla osób starszych opracowane przez dietetyka klinicznego.

Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa w szczególności skierowana do osób starszych.

W 2021 roku nie były realizowane zadania ani działania, które w całości skoncentrowane były na propagowaniu turystyki i 
krajoznawstwa. Wiemy, jak ważną sferą życia jest rekreacja i turystyka, a ponieważ wiemy także jak bardzo ograniczony dostęp 
do takich aktywności mają osoby starsze – szczególnie niesamodzielne oraz ich opiekunowie, działania z tego zakresu 
prowadzone były w ramach działań własnych Fundacji innych projektów Fundacji: SDKP PETRA, Klub seniora PAUZA, Spacer po 
zdrowie 
- spotkania z ciekawymi ludźmi – podróżnikami, historykiem,
- całodzienny wyjazdy turystyczno- integracyjny dla seniorów niesamodzielnych i ich opiekunów - dostosowany do ich potrzeb i 
możliwości, 
- spacery z kijkami nordic walking,
- wyjazd członków klubu seniora Pauza do Wolsztyna

Promocja i organizacja wolontariatu.

Wolontariat dla Fundacji PETRA senior – dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach konkursu regrantingu pod nazwą  
„Wolontariat do Poznania”  Fundacja usystematyzowała swoją dotychczasową współpracę z grupą wolontariuszy – szczególnie 
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wolontariuszy 60+. Zorganizowano i przeprowadzono dla nich szkolenie z zakresu wolontariatu wraz z warsztatami 
motywującymi do włączenia się w działania Fundacji. Dzięki realizacji tego działania Fundacja nawiązała sformalizowaną 
współpracę z 13 wolontariuszami. 

Propagowanie wiedzy i idei z zakresu celów statutowych Fundacji poprzez inicjowanie, organizowanie, prowadzenie kampanii 
społecznych, promocyjnych i informacyjnych, także poprzez działalność wydawniczą. Zakładanie i wspieranie inicjatyw mających 
na celu propagowanie celów statutowych.

Udział Fundacji w Poznańskim Targu Dobra we wrzeniu 2021r - wydarzenie plenerowe w Starym ZOO w Poznaniu. Podczas 
całego wydarzenia Fundacja promowała swoje działania związane przede wszystkim z pracą na rzecz osób starszych 
niesamodzielnych i ich opiekunów. 

INICJATORY 2020. Mając na celu propagowanie wiedzy i idei z zakresu swoich celów statutowych i promocji swoich działań 
Fundacja wzięła udział  w konkursie INICJATORY 2020, którego przesłaniem jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw 
pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania. Do konkursu zgłoszony został prowadzony przez 
Fundację Klub Seniora PAUZA.

Pod koniec 2021 roku Fundacja założyła zbiórkę internetową. Jej celem był zakup leżanki do przewijania osób dorosłych. Dzięki 
zbiórce internetowej (prawie 1700,00 zł), wpłatom celowym osób indywidualnych oraz środkom własnym Fundacji, zakupiono i 
zamontowano leżankę w lokalu Fundacji. Dzięki zakupowi leżanki nasza Fundacja jest jednym z nielicznych jeszcze miejsc w 
Poznaniu z publicznym dostępem do miejsca przewijania dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciele Fundacji, w tym członkowie Zarządu brali udział w wydarzeniach branżowych, konferencjach i szkoleniach 
dotyczących wspierania osób starszych żyjących z demencją i ich opiekunów. Były to głównie wydarzenia online, w większości 
nieodpłatne. 

Zapobieganie wszelkim formom wykluczenia i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi.

Członkowie Zarządu Fundacji nadal aktywnie włączali się w pracę Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce 
Prezydenta Poznania ds. Polityki Równościowej. Fundacja w sposób szczególny zabiega o sprawy osób starszych zależnych i ich 
rodzin, pokazując też jak ważne jest sieciowanie się organizacji, wzajemne wsparcie i życzliwość. Funkcję w Prezydium KDO jako 
wiceprzewodnicząca sprawowała Wiceprezes Fundacji Anna Maria Majchrzycka.

„Patrz na człowieka jak jestem, a nie na chorobę, która we mnie mieszka” - domownicy z Senioralnego Domu Krótkiego Pobytu 
PETRA pod tym właśnie hasłem wzięli udział w „Poznańskim  tygodniu tolerancji.  Przy pomocy personelu opracowali własne 
hasła i plakaty, których celem było zwrócenie uwagi na dyskryminację osób starszych z zaburzeniami poznawczymi w życiu 
publicznym.

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

W związku  z epidemią COVID-19 - na początku 2021 roku Fundacja konturowała zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów na rzecz 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Zebrane artykuły spożywcze, higieniczne, 
przemysłowe zostały przekazane do szpitala do użytku pacjentów i personelu medycznego. 

Fundacja w miarę swoich możliwości udzielała wsparcia osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez bieżące 
zapewnianie artykułów pielęgnacyjnych, higienicznych oraz odzieży. 

Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka, w tym także edukacja do starości dla dzieci i 
młodzieży szkolnej.

Uniwersytet III wieku Powiatu Poznańskiego. Dzięki realizacji tego działania finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego już 
kolejny rok na terenie powiatu działał „mobilny” Uniwersytet Trzeciego Wieku. Oferował on działania służące aktywizacji 
społecznej dla osób po 60 r.ż. zamieszkujących na terenie Powiatu Poznańskiego - w gminach Pobiedziska i Murowana Goślina. 
Zadanie było realizowane w okresie od czerwca do listopada 2021 roku. Korzystanie przez seniorów z zaproponowanych działań 
przyczyniło się do upowszechniania inicjatyw edukacyjnych, aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej, 
poszerzyło ich wiedzę i umiejętności oraz angażowanie się w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywania 
więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej. W ramach zadania zrealizowano łącznie 4 warsztaty, z których skorzystało 76 
osób. 

Pozostałe cele statutowe działań Fundacji określone Statutem.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

NIE DOTYCZY

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

300

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Wszystkie cele działań statutowych Fundacji są ze sobą wzajemnie powiązane i te powiązania widoczne są w prowadzonych 
przez Fundację projektach, zadaniach i programach,  a także w działalności poza projektowej.
Nawet jeżeli konkretny np. projekt prowadzony w 2021 roku dotyczył bezpośrednio tylko jednego z celów statutowych to 
poszczególne jego elementy wspierały także realizację innych celów statutów, zachowując przy tym spójność podejmowanych 
działań. Przykłady zostały wskazane przy w/w poszczególnych działaniach Fundacji w 2021 roku. Wszystkie działania Fundacji w 
2021 roku dążyły szeroko rozumianego wspierania osób starszych a w szczególności do zapewnienia wszechstronnej pomocy i 
opieki dla osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i ich opiekunów i rodzin oraz ułatwienie 
dostępu do edukacji i integracji ze społeczeństwem.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
- prowadzenie ośrodków pobytu dziennego dla 
osób starszych, niedołężnych, oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi,
- prowadzenie działań terapeutycznych, w tym w 
szczególności z zakresu terapii zajęciowej, terapii 
poznawczej oraz rehabilitacji pamięci i orientacji, 
a także innych form terapii dla osób starszych, 
niedołężnych oraz osób z zaburzeniami 
poznawczymi, 
- prowadzenie działań zmierzających do 
zapewnienia niezbędnej i fachowej pomocy 
lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, 
rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla 
osób starszych, niedołężnych, osób z 
zaburzeniami poznawczymi oraz opiekunów i ich 
rodzin. 
Działania: Senioralny Dom Krótkiego Pobytu 
PETRA, Klub Seniora Pauza, Opieka 
wytchniewniowa - poradnictwo specjalistyczne 
dla opiekunów i członków  rodzin osób  
dorosłych ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności"

88.10 Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE:
- Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym 
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, 
wspieranie seminariów, warsztatów, wykładów, 
konferencji, szkoleń i konsultacji w zakresie 
służącym realizacji celów Fundacji, 
- tworzenie i nieodpłatne udostępnianie bazy 
wiedzy na tematy związane z ochroną zdrowia 
osób starszych, niedołężnych oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi,
- prowadzenie i wspieranie projektów 
związanych promocją i ochroną zdrowia osób 
starszych, niedołężnych oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi a także zapewnienia 
im niezbędnej opieki i terapii.
Zadania: Senioralny Dom Krótkiego Pobytu 
PETRA, Klub Seniora PAUZA, Uniwersytet III 
wieku Powiatu Poznańskiego, Udar - liczy się 
każda minuta, Opieka wytchnieniowa - 
poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów 
faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności

85.59 B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 562 338,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 562 333,75 zł

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

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3

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

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA:
- współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi w 
tym z ekspertami, organizacjami i instytucjami w 
celu osiągnięcia celów statutowych, które mogą 
wspierać realizację celów Fundacji, 
- lobbowanie na rzecz poprawy jakości życia 
osób starszych, 
- inicjowanie bezpośrednio oraz wspieranie i 
nadzorowane wszelkich inicjatyw, które uważane 
są za użyteczne na drodze osiągnięcia celów 
statutowych Fundacji, 
 -propagowanie wiedzy i idei z zakresu celów 
statutowych Fundacji poprzez inicjowanie, 
organizowanie, prowadzenie kampanii 
społecznych, promocyjnych i informacyjnych, 
także poprzez działalność wydawniczą. 
- zakładanie i wspieranie inicjatyw mających na 
celu propagowanie celów statutowych.
- organizowanie wydarzeń o charakterze 
kulturalnym oraz rekreacyjnym służących 
promocji działań statutowych Fundacji.

94.99 Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 534 723,16 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4,99 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 27 610,59 zł

2.4. Z innych źródeł 4,99 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

534 723,16 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

27 610,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 534,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 543 798,79 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

543 798,79 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 48 809,08 zł

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

48 809,08 zł

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

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. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

4 067,42 zł

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

0,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

13 osób

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 48 809,08 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 48 809,08 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

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 Senioralny Dom Krótkiego 
Pobytu PETRA - kontynuacja

Zapewnienie wsparcia 
wytchnieniowego dla 
opiekunów faktycznych osób 
starszych niesamodzielnych, 
poprzez zapewnienie opieki 
dziennej dla seniorów 
znajdujących się pod ich opieką.
Zapewnienie osobom starszym 
niesamodzielnym/zależnym 
dostępu do profesjonalnej 
opieki dziennej, bezpiecznego 
miejsca pobytu, wyżywienia, 
zajęć usprawniających 
poznawczo i ruchowo.

Prezydent Miasta Poznania 450 000,00 zł

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

11 778,00 zł

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

0,00 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 Klub Seniora PAUZA Zapewnienie działalności Klubu 
Seniora "Pauza"- realizacja 
działań służących aktywizacji 
społecznej seniorów Miasta 
Poznania. Zapewnienie zajęć 
usprawniających, rozwijających 
zainteresowania, dostępu do 
wydarzeń kulturalnych, 
turystycznych. Poprawa jakości 
życia ludzi starszych i 
samotnych poprzez ich 
integrację ze środowiskiem 
lokalnym.

Prezydent Miasta Poznania 27 000,00 zł

3 Opieka wytchnieniowa - 
poradnictwo specjalistyczne 
dla opiekunów faktycznych i 
członków rodzin osób 
dorosłych ze znacznym 
stopniem 
niepełnosprawności.

Podniesienie poziomu 
kompetencji dotyczących 
wsparcia osoby 
niepełnosprawnej za sprawą 
nauki technik wspomagania, 
pielęgnacji, prowadzenia 
działań rehabilitacyjnych i 
terapeutycznych w warunkach 
domowych oraz poprzez 
specjalistyczne poradnictwo w 
zakresie psychologicznych i 
społecznych aspektów wsparcia 
osób niepełnosprawnych, 
zagadnienia profilaktyki 
zdrowotnej i zdrowego stylu 
życia.

Miasto Poznań 69 200,00 zł

4 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Powiatu Poznańskiego

Organizacji  serii warsztatów i 
wykładów dla seniorów 
powiatu poznańskiego, 
mających  na celu aktywizację 
społeczną i promocję 
aktywności społecznej, fizycznej 
i umysłowej w starszym  wieku. 
Poprawa jakości życia ludzi 
starszych i samotnych poprzez 
ich integrację ze środowiskiem 
lokalnym. Organizacja działań 
zaspakajających potrzebę 
kontaktów towarzyskich, 
wypoczynku i rozrywki.

Powiat Poznański 7 000,00 zł

5 Spacer po zdrowie Promowanie aktywności 
fizycznej i zdrowego odżywiania 
dorosłych mieszkańców 
powiatu poznańskiego poprzez 
organizację serii pięciu 
spacerów z kijami nordic 
walking.

Powiat Poznański 6 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Działania realizowane w formie mikrograntu - regranting: Realizacja działania "Wolontariat dla Fundacji PETRA 
senior" - dotacja 1500 zł: organizowano i przeprowadzono szkolenie dla nowych wolontariuszy seniorów, których 
włączono w akcję przygotowywania paczek świątecznych dla podopiecznych Fundacji. 

Środki finansowe na realizację zadania publicznego „Opieka wytchnieniowa - poradnictwo specjalistyczne dla 
opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności”  pochodziły z 
środków pochodzących  z solidarnościowego Funduszu Wsparcia ósób  Niepełnosprawnych  „Opieka wytchnieniowa 
– edycja 2021”

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Ziółkowska 
Anna Maria Majchrzycka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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