
1 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI  

STOWARZYSZENIA POMOCY „LUDZIE LUDZIOM” 

ZA ROK 2019 

 
 

            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław 31.03.2020 r. 

 

 

 



2 

 

I. Dane organizacji 
 

1. nazwa: Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” 
 

2. forma prawna: stowarzyszenie                                
 

3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 
0000082040 
 

4. data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 23.12.1996 r. 
 

5. nr NIP: 895-14-44-232  nr REGON: 930979521 
 

6. adres:  
 miejscowość: Wrocław  ul.: Obornicka 58A 
 dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) - 
 gmina: m. Wrocław   powiat:8) m. Wrocław 
 województwo: dolnośląskie 
 kod pocztowy: 51-114   poczta: Wrocław 
 

7. tel.: 71/329 08 06    faks: 71/329 08 06 
   
 e-mail: stowarzyszenie@ludzieludziom.pl  http:// www.ludzieludziom.pl  
 

8. skład organu zarządzającego organizacji: 
 Erazm Humienny – Prezes Zarządu 
 Renata Kwapisz – Członek Zarządu 
 Agnieszka Krasoń – Członek Zarządu 
 

9. skład Komisji Rewizyjnej:  
Ewa Wysocka – Przewodnicząca Komisji 
Radosław Szwaja – Członek Komisji 
Andrzej Chodzicki – Członek Komisji 

 
 
II. Określenie celów statutowych 

1. Cel główny: 
Pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie oraz inicjowanie 
pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
Cele szczegółowe: 
a) adaptacja i readaptacja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
b) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem, 
c) rozwój alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów poprzez propagowanie 
idei mediacji i sprawiedliwości naprawczej oraz innych, polubownych form 
rozwiązywania sporów i konfliktów, 
d) przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa, 
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e) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,  
f) kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych. 

 
2. Sposób realizacji celów statutowych organizacji: 

a) organizowanie i prowadzenie placówek dla:  

− osób bezdomnych, w szczególności bezdomnych mężczyzn, 

− osób opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne, 

− osób opuszczających placówki opiekuńcze - wychowawcze, 

− osób z zaburzeniami psychicznymi, 

− osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, 

− osób starszych - samotnych, 

− osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, 

− samotnych matek z dziećmi,  

− osób niepełnosprawnych, 
b) różnorodne formy wspierania osób lub rodzin, w trudnej sytuacji życiowej: 

− wspieranie materialne osób i rodzin, 

− organizowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego  
i wypoczynku, organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, 
resocjalizacyjnych, edukacyjnych, aktywizacja społeczna i zawodowa,  

− organizowanie różnych form działalności na rynku pracy,  

− rzecznictwo i ochrona praw osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem,  

− pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,  
c) różnorodne formy wspierania osób skazanych, pozbawionych wolności, osób 

opuszczających jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne lub członków 
ich rodzin: 

− pomoc postpenitencjarna,  

− twórcza resocjalizacja,  

− probacja,  

− pomoc materialna,  

− niwelowanie szkód społecznych spowodowanych izolacją metodą 
dekompresji społecznej,  

d) organizowanie i prowadzenie wykonywania kary ograniczenia wolności i prac 
społecznie użytecznych,  
e) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, praktyk         
zawodowych i innych form wymiany doświadczeń,   
f)  prowadzenie badań naukowych w sferach działalności pożytku publicznego,  
g) opracowywanie i realizowanie programów autorskich,  
h) działalność publikacyjna i wydawnicza,  
i) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości oraz jednostkami    
penitencjarnymi i placówkami resocjalizacyjnymi, 
j)  organizowanie imprez kulturalnych, 
k) opracowywanie i realizacja programów w partnerstwie publiczno-prywatnym lub   
prywatno-prywatnym, w tym międzynarodowym. 
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III. Charakterystyka działalności pożytku publicznego 
1. Opis głównych działań podjętych przez organizację: 

a) adaptacja i readaptacja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

b) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  
i zagrożonych wykluczeniem, 

c) działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznych i niedostosowania 
społecznego, 

d) realizowanie zadań w zakresie zadań pomocy społecznej, 
e) pomoc postpenitencjarna, 
f) organizowanie i nadzorowanie wykonywania kary ograniczenia wolności i prac 

społecznie użytecznych, 
g) wspieranie działań kuratorskich w zakresie probacji, 
h) przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa. 

 
2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji w okresie 

sprawozdawczym 
a) osoby fizyczne: 700 
b) osoby prawne: 130  

 
3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 

organizacji w okresie sprawozdawczym. 
Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną w sferze: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
c) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji  

w okresie sprawozdawczym. 
Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną w sferze: 
d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
e) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
f) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
 
IV. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym: 

1. Pracownicy zatrudnienie w organizacji: 
a) liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy - 6 osób, 
b) przeciętna liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 

w przeliczeniu na pełen etat - 6 etatów. 
2. Członkowie organizacji: 

a) liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego - 
18 osób. 
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V. Informacja o działalności zleconej organizacji przez organy administracji 
publicznej w okresie sprawozdawczym: 

1. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości – 
„Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym  
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”, realizacja 
zadania w okresie 13.03.2019 r. - 31.12.2019 r., kwota dotacji: 93 555,00 zł. 

2. Gmina Wrocław: 
a) „Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia dla 20 bezdomnych mężczyzn - 

"W drodze powrotnej 3...", realizacja zadania w okresie 01.01.2019 r. - 
30.06.2019 r., kwota dotacji: 134 000,00 zł; 

b) „Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia dla 20 bezdomnych mężczyzn - 
"W drodze powrotnej 4...", realizacja zadania w okresie 01.07.2019 r. - 
31.12.2019 r., kwota dotacji: 130 000,00 zł; 

c) Organizacja i nadzór nad wykonywaniem prac na cele społeczne oraz pracy 
społecznie użytecznej „Program Prac Społecznie Użytecznych - PER SALDO” – 
Gmina Wrocław, realizacja zadania w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r., 
kwota dotacji na rok 2019: 250 000,00 zł. 

 


