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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. WERGILIUSZA Nr domu 2C Nr lokalu 3

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-461 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail creo@centrumcreo.pl Strona www www.centrumcreo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-06

2015-11-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63465472000000 6. Numer KRS 0000218555

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

Ryszard Michalski Prezes Zarządu TAK

Aleksandra Michalska Członek Zarządu TAK

Natalia Urbanowicz 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

Anna Kantorczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dawid Konieczny Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maja Badura Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CREO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej, 
kształtowanie postaw wolontariackich oraz wspieranie społecznej 
aktywności obywateli z różnych grup społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 
szczególności celami Stowarzyszenia są:
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność charytatywna;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;
- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
- promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie programów edukacyjnych w placówkach szkolnych
- organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji
- organizowanie akcji, wydarzeń, kwest, aukcji o charakterze 
edukacyjnym, społecznym, charytatywnym
- prowadzenie działalności wydawniczej
- realizację kampanii informacyjnych, społecznych oraz medialnych
- organizację konkursów, plebiscytów
- nadawanie odznaczeń i honorów
- kształtowanie polityki społecznej i edukacyjnej
- kreowanie odpowiedzialności społecznej
- promocję i organizowanie wolontariatu
- współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
- współpracę ze środowiskiem szkolnym i akademickim

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Stowarzyszenie CREO podejmowało liczne działania społeczne, w które zaangażowane zostały praktycznie 
wszystkie grupy wiekowe, począwszy od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, osoby dorosłe, aż po seniorów. Prowadzone 
były działania wspierające zarówno wolontariat szkolny i akademicki, ale również wolontariat pracowniczy i senioralny. 

Działania miały różny charakter. Najważniejszymi była kontynuacja programów edukacyjnych w szkołach (tj. WIELKODUCHY, 
WOLONTARIAT Z KLASĄ, DziałaMY). Ponadto kolejny rok realizowany był projekt skierowany dla seniorów (KLUB STARSZAKA - 
klub wolontariatu dla osób starszych) oraz projekt innowacyjny "ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW". 
Zrealizowany został również projekt "INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - to możliwe!, który 
skierowany był na wzmacnianie kadr i wolontariuszy instytucji i NGO działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
Rozpoczęliśmy również realizację projektu "Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia. CREO", w 
ramach którego przez okres 30 miesięcy będziemy mieli możliwość wdrożyć działania wzmacniające organizację
W 2019 roku prowadzone były także liczne działania akcyjne (np. kolejny Finał WOŚP i akcje wolontariatu pracowniczego). 
Kolejny rok dynamicznie rozwijała się również nasza działalność szkoleniowa - przeprowadzonych zostało ok. 150 warsztatów. 
Łącznie w 2019 roku w nasze działania zaangażowało się ponad 1500 osób i podjęliśmy współpracę z blisko 100 organizacjami, 
instytucjami i szkołami.

Priorytetem w działalności CREO jest prowadzenie działań w obszarze edukacji obywatelskiej. Z tą myślą stworzyliśmy trzy 
programy edukacyjne: WIELKODUCHY, WOLONTARIAT Z KLASĄ oraz DziałaMY, w których zaznajamiamy dzieci i młodzież z ideą 
wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizujemy ich do pracy społecznej. Dzięki naszym programom już setki 
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młodych wolontariuszy zaczęły pomagać potrzebującym, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję i radość, zdobywając nowe 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To ogromny i bezcenny kapitał na przyszłość dla całego naszego społeczeństwa. 
Wierzymy, że im mocniej będziemy rozwijać ideę wolontariatu wśród najmłodszych tym większa jest szansa, że jeżeli my kiedyś 
będziemy w potrzebie to znajdą się osoby dla których nie będziemy obojętni. Wierzymy, że w każdym z nas jest Wielkoduch – 
trzeba mu tylko pomóc rozwinąć pelerynę i wskazać gdzie oraz w jaki sposób można pomagać potrzebującym. 

PROGRAM WIELKODUCHY

Program edukacyjny WIELKODUCHY dedykowany jest dla szkół podstawowych. Założeniem programu jest zaciekawienie dzieci 
ideą wolontariatu i zaangażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących. W ten sposób dzieci w praktyce 
poznają, że własną pracą mogą zmieniać świat na lepsze. W ramach programu wspieramy szkoły podstawowe w budowaniu 
trwałych struktur wolontariackich jakimi są Szkolne Kluby Wielkoducha. W tym celu szkolimy nauczycieli na opiekunów Klubu 
Wielkoducha i asystujemy im przy prowadzeniu działań społecznych z dziećmi. W ramach programu powstał również poradnik 
dla nauczycieli „Zobacz w sobie Wielkoducha”, w którym zawarte są cenne porady i scenariusze zajęć przygotowujące dzieci do 
roli Wielkoduchów. W ramach programu szkoły są wspieranie w rozwijaniu wolontariatu w swoich placówkach. Ze strony 
organizatora programu mają możliwość: wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, warsztatów dla uczniów prowadzonych 
przez animatorów Stowarzyszenia (m.in. warsztaty kreatywne, warsztaty nt. niepełnosprawności, warsztaty nt. starości), 
wsparcie w postaci gabloty Wielkoducha umieszczonej w szkole, otrzymanie dla uczniów książeczek i legitymacji Wielkoducha. 
Z kolei szkoły w ramach współpracy mają zadanie organizować ze swoimi uczniami akcje wolontariackie na rzecz 
potrzebujących. 

W 2019 roku program WIELKODUCHY finansowany był ze środków własnych organizacji, a także dzięki wsparciu udzielonemu 
przez Urząd Miasta Poznania w ramach grantów na projekty: WOLONTARIAT Z KLASĄ, SZACUN DLA WSZYSTKICH, 
WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA, dzięki wsparciu Fundacji BGK w ramach projektu "WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA" oraz 
wsparciu oraz wsparciu Fundacji ORLEN w ramach projektu "WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA" 

PROGRAM WOLONTARIAT Z KLASĄ

Program edukacyjny WOLONTARIAT Z KLASĄ dedykowany jest dla szkół ponadpodstawowych (przed reformą edukacji w 
programie uczestniczyły szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Założeniem programu jest wsparcie szkół w tworzeniu Klubów 
Wolontariatu. W tym celu nauczyciele mają możliwość wziąć udział w szkoleniu przygotowującym ich do pełnienia roli 
opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu, a dodatkowo specjalnie dla nich przygotowany został poradnik zawierający cenne 
wskazówki jak profesjonalnie organizować wolontariat w szkole. W ramach programu, CREO zapewnia szkołom także wsparcie 
w postaci Animatorów Wolontariatu, którzy pomagają opiekunom rozwijać prowadzone przez nich Kluby Wolontariatu. 
Najczęściej wybieraną formą wsparcia jest prowadzenie warsztatów przez kadrę CREO dla uczniów i uczennic na temat starości 
i niepełnosprawności, które pomagają w przygotowaniu do przyszłych akcji wolontariackich. Ponadto ze strony organizatora 
programu Szkoły mają możliwość wsparcie w postaci gabloty Wolontariatu umieszczonej w szkole czy otrzymania dla uczniów 
książeczek i legitymacji Wolontariusza. Z kolei szkoły w ramach współpracy mają za zadanie organizować ze swoimi uczniami 
akcje wolontariackie na rzecz potrzebujących.

W 2019 roku program WOLONTARIAT Z KLASĄ finansowany był ze środków własnych organizacji, a także dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Urząd Miasta Poznania w ramach grantów na projekty: WOLONTARIAT Z KLASĄ, SZACUN DLA WSZYSTKICH, 
WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA oraz wsparciu Fundacji BGK w ramach projektu "WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA" 

PROGRAM DziałaMY

Program DziałaMY skierowany jest zarówno do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym jego założeniem jest 
rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów. W szkołach tworzone są Szkolne Kluby Młodego 
Obywatela, w których nasi eksperci realizują warsztaty przygotowują uczniów i uczennice do różnorodnych akcji. Są to m.in. 
kampanie społeczne, akcje wolontariackie ale również organizacja na terenie szkół Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Tym 
samym uczniowie i uczennice zyskują unikalną możliwość zdobywania doświadczeń na polu partycypacji obywatelskiej. Do 
prowadzenia Klubów przygotowujemy również nauczycieli. W 2019 r. dzięki wsparciu grantowemu z FIO udało się zaangażować 
do udziału w projekcie 25 szkół z Poznania i powiatu poznańskiego.

W roku 2019 projekt realizowany był ze środków programu FIO. Partnerem w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań.

REZULTATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH (WIELKODUCHY,WOLONTARIAT Z KLASĄ, DziałaMY) w roku 2019:
• ponad 80 szkół podstawowych i ponadpodstawowych włączyło się/lub kontynuowało działania w ramach programów, 
• ponad 1500 uczniów i uczennic zaangażowało się w działania projektowe
• ponad 80 nauczycieli/wychowawców ze ponadpodstawowych było opiekunami wolontariuszy/wolontariuszek,
• ponad 150 przeprowadzonych warsztatów (m.in. warsztaty z wózkiem inwalidzkim, warsztaty z kombinezonem starości, 
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warsztaty nt. wolontariatu, warsztaty nt. tworzenia własnych inicjatyw społecznych, warsztaty nt. tworzenia szkolnych 
budżetów obywatelskich)
• kilkadziesiąt lokalnych instytucji/organizacji społecznych, otrzymało wsparcie w postaci inicjatyw społecznych, realizowanych 
przez uczniów i uczennice
• łącznie szkoły zorganizowały ponad 100 inicjatyw wolontariackich

STARSZAKI - KLUB WOLONTARIATU OSÓB STARSZYCH W 2019 ROKU

Projekt Starszaki realizowany jest już od 4 lat, gdyż jego początki sięgają 2015 roku. W ramach projektu grupa kilkunastu 
seniorów spotyka się regularnie by wspólnie tworzyć rękodzieła, które przekazywane są później organizacjom pozarządowym 
lub instytucjom społecznym, tym samym w sposób rzeczowy wspierając ich działalność. Warsztaty prowadzone są przez 
animatora Stowarzyszenia i są bezpłatne dla seniorów. Dzięki współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych spotkania odbywały 
się w jednej z salek tej instytucji. W 2019 roku w działania zaangażowało się blisko 20 seniorów i seniorek. Zorganizowanych 
zostało kilkanaście spotkań wolontariackich.

PROJEKT INNOWACYJNY „ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW”

Ideą projektu było stworzenie w dwóch Domach Pomocy Społecznej (DPS BUKOWSKA I DPS UGORY) możliwości zamieszkiwania 
seniorów wspólnie ze zwierzętami, a tym samym poprzez zooterapię zwiększenie komfortu ich pobytu i przeciwdziałanie 
poczuciu osamotnienia. W ramach projektu przeszkoleni przez CREO wolontariusze wspierali seniorów w opiece nad 
zwierzakami. Projekt został zapoczątkowany w 2018 roku w ramach Wielkopolskich Innowacji Społecznych. Dzięki inicjatywie 
na ten moment w dwóch poznańskich DPS  wraz z seniorami mieszka 5 gatunków zwierząt: agama brodata, chomik, króliki, 
papugi i rybki! W ramach projektu powstała także publikacja opisująca wdrożenie innowacji wraz ze wskazówkami dla innych 
podmiotów, które chciałyby realizować podobne inicjatywy w przyszłości. Partnerem w realizacji inicjatywy był Ogród 
Zoologiczny w Poznaniu.

W 2019 roku projekt był kontynuowany dzięki wsparciu grantowemu Urzędu Miasta Poznania oraz środkom własnym 
organizacji. Nowością było wprowadzenie również działań związanych z dogoterapią. 

W roku 2019 r. podjęliśmy współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Aktywni i 
niezależni” zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim. W ramach współpracy 
przeprowadziliśmy cykl 6 warsztatów nt. wolontariatu oraz wspierania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami dla grupy 
kilkudziesięciu wolontariuszy z subregionu konińskiego. W ramach współpracy powstał również poradnik dotyczący tworzenia 
lokalnych struktur i działań wolontariackich.

Również w 2019 roku zrealizowaliśmy ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
projekt pn. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami - to możliwe!. W ramach projektu w 7 gminach w Wielkopolsce 
(Chodzież, Międzychód, Kalisz, Kościan, Konin, Ostrów Wielkopolski, Puszczykowo) przeprowadziliśmy kompleksowe działania 
wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną 
społecznością. W tym celu zorganizowany cykl warsztatów przeznaczonych dla kadr oraz wolontariuszy instytucji i organizacji 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapewnione zostało doradztwo ekspertów w zakresie działań 
integrujących społeczność, a odbiorcy otrzymali także zestaw trzech publikacji, które zawierały będą szereg wskazówek i 
przykładów jak tworzyć działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwo. Łącznie w działania projektowe 
objęły 350 osób, a uczestniczyło w nich 70 przedstawicieli 24 instytucji i organizacji działających na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami, oraz 280 wolontariuszy.

SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W 2019 roku, poza działalnością projektową CREO włączyło się również w organizację własnego Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Udział w tej akcji już od wielu lat jest na stałe wpisany w kalendarz naszej organizacji. Własny Sztab 
prowadzimy bowiem corocznie od 15 Finału WOŚP (tj. od 2007 roku). Sztab CREO w dniu 13 stycznia 2019 roku zorganizował 
już trzynasty z kolei Finał Orkiestry. Łącznie w działania sztabu zaangażowało się blisko 180 wolontariuszy. Celem zbiórki było 
pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Ostatecznie zebraliśmy blisko 60 tysięcy złotych! Siedziba 
sztabu mieściła się w II LO w Poznaniu, a sponsorem głównym Sztabu była firma Arvato.  Finał był wyjątkowy gdyż w ramach 
współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych po raz kolejny w działania naszego sztabu aktywnie włączyli się poznańscy 
seniorzy. Dzięki temu w sztabie CREO wolontariat jest międzypokoleniowy! Powyższy zakres działań został przeprowadzony w 
ramach społecznego udziału członków stowarzyszenia CREO.

Jednocześnie w październiku 2019 roku Stowarzyszenie CREO uzyskało zgodę na utworzenie Sztabu również w ramach 
kolejnego Finału WOŚP, który będzie miał miejsce w styczniu 2020 roku. W ramach przygotowań do kolejnego Finału CREO 
podjęło współpracę z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Zgodnie z ustaleniami wolontariusze-seniorzy będą 
ponownie wspierać wolontariacko pracę sztabu WOŚP utworzonego przy CREO.
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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)

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

1600

100

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 promocja i organizacja wolontariatu

Priorytetem w działalności CREO jest 
prowadzenie działań w obszarze edukacji 
obywatelskiej i propagowanie idei wolontariatu. 
Z tą myślą stworzyliśmy programy edukacyjne: 
WIELKODUCHY, WOLONTARIAT Z KLASĄ i 
DziałaMY, w których zaznajamiamy dzieci i 
młodzież z ideą wolontariatu i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz aktywizujemy ich do pracy 
społecznej. W 2019 roku w  programach 
uczestniczyło łącznie ponad 80 szkół, w których 
przy naszym wsparciu w wolontariat 
zaangażowało się blisko 1500 uczniów i uczennic 
wspierając kilkadziesiąt organizacji/instytucji 
społecznych. Ponadto w ramach CREO w 2019 
roku działał Klub Starszaka – miejsce w którym 
osoby starsze mogą zaangażować się w działania 
wolontariackie. W ramach projektu seniorzy 
cyklicznie spotykali się by tworzyć rękodzieła, 
które przekazywane były na rzecz organizacji 
pozarządowych lub instytucji społecznych. W 
trakcie działań wsparcie otrzymało kilka takich 
podmiotów.

94.99.Z 2 050,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO 5



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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2019 roku CREO w ramach programów 
edukacyjnych WIELKODUCHY, WOLONTARIAT Z 
KLASĄ i DziałaMY, wspierało placówki 
edukacyjne w rozwijaniu wolontariatu 
szkolnego. W ramach współpracy ze szkołami 
przeprowadziło liczne warsztaty edukacyjne dla 
dzieci (np. zajęcia o wolontariacie, zajęcia o 
niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka 
inwalidzkiego, zajęcia o starości z 
wykorzystaniem kombinezonu starości, 
warsztaty o tworzeniu inicjatyw społecznych). 
Wszystko po to aby rozwijać ich kreatywność i 
angażować w działania prospołeczne. Ponadto 
CREO przeprowadziło również 21 warsztatów 
dla NGO i instytucji z Wielkopolski 
przygotowując ich kadry i wolontariuszy do 
wspierania osób z niepełnosprawnościami.

85.59.B 2 050,00 zł

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

2019 był kolejnym rokiem w którym CREO 
realizowało projekt Starszaki w ramach którego 
prowadzimy Klub Wolontariatu dla osób 
starszych. W ramach projektu grupa kilkunastu 
seniorów spotykała się regularnie by wspólnie 
tworzyć rękodzieła, które przekazywane były 
później organizacjom pozarządowym lub 
instytucjom społecznym, tym samym w sposób 
rzeczowy wspierając ich działalność. Warsztaty 
prowadzone były przez animatora 
Stowarzyszenia i były bezpłatne dla seniorów. 
Dzięki współpracy z Centrum Inicjatyw 
Senioralnych spotkania odbywały się w jednej z 
salek tej instytucji. Ponadto w 2019 r. CREO 
kontynuowało realizację projektu 
innowacyjnego na rzecz seniorów pn. 
"ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI 
SENIORÓW”, którego ideą jest wspólne 
zamieszkiwanie seniorów ze zwierzakami w 
dwóch Domach Pomocy Społecznej (DPS 
BUKOWSKA I DPS UGORY), a tym samym 
poprzez zooterapię zwiększenie komfortu ich 
pobytu i przeciwdziałanie poczuciu 
osamotnienia.

94.99.Z 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) 406 840,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 354 713,57 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 23 060,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 29 066,53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 72 846,84 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 70.22.Z

W ramach działalności gospodarczej w 2019 roku Stowarzyszenie CREO organizowało dla 
różnych firm/instytucji z całej Polski warsztaty i szkolenia, zwiększając w ten sposób 
kompetencje ich pracowników. W szczególności były to działania związane z przygotowaniem 
pracowników tych firm do otwartości i empatii na potrzeby osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami. Konkretne potrzeby w takich tematach były związane z profilem 
firmy / instytucji. Niektóre w swoich szeregach mają coraz więcej osób starszy, a inne chcą 
zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Działalność prowadzona była także poprzez 
doradzanie i asystę firmom we wprowadzaniu w swoje struktury tematyki CSR oraz 
rozwijaniu wolontariatu pracowniczego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 710,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 332 282,18 zł

w 
tym:

0,00 zł

187 896,36 zł

144 385,82 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
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2.4. Z innych źródeł

0,58 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 2 461,51 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 100,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 411 936,49 zł 4 100,00 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

362 234,90 zł 4 100,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

12 692,20 zł

241,59 zł

5 180,31 zł

1 Wolontariat z klasą - Realizacja projektu współfinansowanego ze środków budżetowych Miasta 
Poznania - wkład własny finansowy - wydruk książeczek i legitymacji dla uczniów - wolontariuszy

600,00 zł

2 Szacun dla wszystkich - realizacja projektu dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta 
Poznania - wkład własny finansowy - wydruk plakatów oraz ogłoszenia w portalach 
społecznościowych, lokalnych

1 500,00 zł

3 Wolontariat łączy pokolenia - Realizacja projektu współfinansowanego ze środków budżetowych 
Miasta Poznania - wkład własny finansowy - materiały na potrzeby realizacji inicjatyw 
międzypokoleniowych oraz kampanii społecznych

2 000,00 zł

1 bez opisu, akcja e-life 4 100,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

10 638,82 zł

39 148,02 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)

23 060,00 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 -7 521,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 942,79 zł

f) pozostałe koszty ogółem 31 587,49 zł 0,00 zł

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)

1 osób

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 10 367,80 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

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

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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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)

0,15 etatów

15 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

15 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)

13 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

3 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 191 555,09 zł

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

181 995,09 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 

9 560,00 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)

2 484,27 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)  

0,00 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)  

656,63 zł

3 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)

13 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 115,21 zł

7 115,21 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 184 439,88 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 181 995,09 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)

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu nie dotyczy 
pełnionych funkcji, lecz wynika wyłącznie z pracy 
wykonywanej w poszczególnych projektach. Wypłaty 
dotyczyły realizacji różnych umów cywilnoprawnych.

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 Wolontariat łączy pokolenia Głównym założeniem projektu 
jest edukacja dzieci i młodzieży 
w tematyce starości i szacunku 
wobec osób starszych oraz 
zaangażowanie ich do 
międzypokoleniowych spotkań i 
działań wolontariackich z 
seniorami.

Miasto Poznań 24 975,00 zł

2 ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI 
PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW

Głównym założeniem projektu 
jest realizacja dla mieszkańców 
dwóch Domów Pomocy 
Społecznej w Poznaniu (DPS 
Bukowska oraz DPS Ugory) 
działań związanych z 
zooterapią, a poprzez to 
zwiększenie komfortu ich 
pobytu i przeciwdziałanie 
poczuciu osamotnienia.

Miasto Poznań 10 000,00 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

0,00 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

4 900,00 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)

3 Integracja społeczna osób z 
niepełnosprawnościami - to 
możliwe!

W ramach zadania założono 
kompleksowe działania 
wychodzące naprzeciw 
problemom związanym z 
ograniczoną integracją 
społeczną osób z 
niepełnosprawnościami z 
lokalną społecznością.  W tym 
celu w 7 gminach w 
Wielkopolsce zorganizowano 
cykl warsztatów 
przeznaczonych dla kadr oraz 
wolontariuszy instytucji i 
organizacji działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami , 
zapewniono doradztwo 
ekspertów w zakresie działań 
integrujących społeczność, a 
odbiorcy otrzymali także zestaw 
trzech publikacji

Województwo Wielkopolskie z 
siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu

59 978,83 zł

4 Szacun dla wszystkich! W ramach zadania założono 
kompleksowe działania 
wychodzące naprzeciw 
problemom związanym z 
dyskryminacją i wykluczeniem 
dwóch grup społecznych: osób z 
niepełnosprawnościami i osób 
starszych.  W tym celu 
zrealizowano cykl warsztatów 
dla uczniów i uczennic, które w 
ciekawy sposób poruszyły 
zagadnienia związane ze 
starością i 
niepełnosprawnością.

Miasto Poznań 24 431,99 zł

5 Wolontariat z klasą! W ramach niniejszego projektu 
wykorzystano sprawdzony 
model edukowania i 
aktywizowania dzieci i 
młodzieży do działań 
wolontariackich, który zakłada 
wsparcie warsztatowe oraz 
asystę podczas inicjatyw 
prospołecznych, a także 
wykorzystano doświadczenia z 
wcześniej organizowanych 
warsztatów dla nauczycieli, tak 
aby jak najlepiej przygotować 
ich do pełnienia roli opiekunów 
Szkolnych Klubów 
Wolontariatu.

Miasto Poznań 25 000,00 zł

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

1 Wsparcie działań misyjnych i 
rozwoju instytucjonalnego 
Stowarzyszenia CREO - część 
dotycząca 2019 r.

Celem zadania jest wsparcie 
działań misyjnych i rozwoju 
instytucjonalnego organizacji

Narodowy Instytut Wolności - 
Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich

101 969,57 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 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ryszard Michalski
Aleksandra Michalska

Natalia Urbanowicz
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

2 DziałaMY! Program rozwoju 
edukacji obywatelskiej w 
Metropolii Poznań

Działania w kierunku edukacji 
obywatelskiej uczniów i 
uczennic w drodze 
przeprowadzania warsztatów, 
wsparcia realizowanych przez 
nich inicjatyw społecznych, 
zaangażowanie w realizację 
szkolnych budżetów 
obywatelskich.

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw

86 441,53 zł

2020-10-15
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