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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. SOLEC Nr domu 81B Nr lokalu 73A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-382 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48533473244

Nr faksu E-mail biuro@3plus.pl Strona www www.3plus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14100089300000 6. Numer KRS 0000279928

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

Joanna Krupska Prezes TAK

Radosław Waszkiewicz Wiceprezes TAK

Andrzej Wach Członek Zarządu, 
Sekretarz

TAK

Szymon Wytykowski Członek Zarządu TAK

Łukasz Wojdak Członek Zarządu, 
Skarbnik

TAK

Konstanty Radziwiłł 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)

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami ZDR Trzy+ są:
a) działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin 
wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się 
seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
b) działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz 
opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
c) działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego 
środowiska rozwoju człowieka,
d) podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie 
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) przedstawianie propozycji rozwiązań prawnych zmierzających do 
realizacji konstytucyjnego zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej do 
uwzględniania dobra rodziny i udzielania szczególnej pomocy rodzinom 
wielodzietnym i wielopokoleniowym,
b) reprezentowanie słusznych interesów członków wobec władz 
Rzeczpospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej, a także 
opracowywanie opinii w sprawie wpływu projektów rozwiązań prawnych 
na słuszne interesy rodziny, w tym w szczególności dużej rodziny,
c) badanie potrzeb rodzin i zagrożeń przed nimi stojących,
d) wspieranie działań organów państwa i organizacji społecznych 
służących dobru dużych rodzin,
e) reprezentowanie swoich członków wobec przedsiębiorców oraz ich 
organizacji, a także inicjowanie, organizowanie i wspieranie projektów i 
rozwiązań biznesowych mających
na celu uwzględnianie interesów dużych rodzin, w tym w szczególności w 
ofercie produktowej i sposobie zarządzania przedsiębiorstwami,
f) organizowanie konferencji, imprez kulturalnych, oświatowych, 
turystycznych i sportowych oraz publikowanie materiałów z tych imprez,
g) prowadzenie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, odczytów oraz 
szkoleń,
h) prowadzenie akcji i kampanii promocyjnych i reklamowych,
i) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej związanej z realizacją 
celów ZDR
Trzy+,
j) tworzenie i zarządzanie funduszami stypendialnymi,
k) wspieranie i prowadzenie działalności naukowej,
l) prowadzenie działalności szkoleniowej,
m) prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
n) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami ZDR 
Trzy+,
o) organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie wypoczynku dla rodzin, 
szczególnie dużych rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w 
trudnej sytuacji życiowej.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Siciński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zuzanna Lipińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Wydra Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Ławrynowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zespół Ekspertów
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W 2018 w skład Zespołu Ekspertów wchodzili:
Przewodniczący – prof. Marek Kośny
Członkowie:
Zbigniew Derdziuk
Agnieszka Chłoń – Domińczak
Leszek Bosek
Paweł Kastory
Jan Tombiński
Agnieszka Tombińska

W 2018 roku Zespół ekspertów kontynuował prace, mające na celu kompleksową analizę sytuacji osób wielodzietnych w Polsce 
– w szczególności sytuacji mieszkaniowej. W trakcie przygotowań, została powołana grupa specjalistów, która przygotowała 
wstępny plan badania. Ukończenie prac będzie możliwe po uzyskaniu finansowania, które jest niezbędne dla przeprowadzenia 
prac terenowych. 

Zespół, wraz z Michałem Wydrą, Szymonem Wytykowskim, Łukaszem Wojdakiem prowadził także prace nad uwagami i 
propozycjami ZDR „Trzy+” do rozwiązań proponowanych w Programie Mieszkanie Plus.

Michał Wydra, pełnomocnik Zarządu ZDR3+ ds mieszkaniowych przygotował obszerne dane nt. stanu prac w zakresie tworzenia 
warunków do odbudowy demograficznej kraju w obszarze mieszkaniowym. 
W kwietniu 2018r. ZDR3+ na wniosek pełnomocnika ZDR3+ został zaproszony przez BGK Nieruchomości oraz po krótkiej 
prezentacji głównych oczekiwań zgłoszony do zespołu przygotowującego jeden z tematów (podstolików) na Forum Dialogu 
Mieszkaniowego (FDM) w dniu 21. czerwca 2018. FDM było organizowane przez BGK Nieruchomości. Z ramienia ZDR3+ w 
spotkaniach uczestniczyli: Judyta Kruk, Aleksandra Januszewicz i Michał Wydra. Temat (podstolik) ten "Różne potrzeby - 
wyzwania demograficzne" był współ-moderowany przez ZDR3+ ze środowiskiem seniorów. Byliśmy zgłoszeni do drugiego 
podstolika "Nowe narzędzia prawne i finansowe" ale zabrakło osób do jego obstawienia bo debaty odbywały się równolegle. 
Takich grup tematycznych / podstolików było 5. W trakcie debaty, w której uczestniczyli w niej przedstawiciele TBS, gmin, 
Ministerstw i seniorów, zwrócono uwagę na niedostatecznie zbadane potrzeby mieszkaniowe rodzin z dziećmi zwłaszcza 
wielodzietnych. ZDR3+ operuje szacunkiem ok. 30- 40 tys. rodzin z dziećmi szczególnie dotkniętych trudnymi warunkami 
mieszkaniowymi np. rodzina z 5-6 dzieci na 40-50m2, i bardzo długi czas oczekiwania na lokale z zasobów komunalnych (średnio 
8 lat). 

Na początku sierpnia br przedstawiciele ZDR3+ (Aleksandra Łukasiewicz i Michał Wydra) spotkali się w MIiR z Wiceministrem p. 
Arturem Soboniem i  Radcą Prawnym przy Premierze p. Stanisławem Kudroniem . Ustalono powołanie zespołu, który  rozpozna 
potrzeby i dokona  diagnozy potrzeb rodzin 3+. Na spotkaniu tym przedstawiciele ZDR3+ zwracali uwagę na konieczność 
przygotowania programu mieszkaniowego  dla rodzin z dziećmi. Ww. działania konsultowane i uzgadniane były z Szymonem 
Wytykowskim. We współpracy z nim powstał dokument uwzględniający doświadczenia mieszkaniowe z Poznania. W 
październiku 2018 biuro ZDR3+ gościło przedstawicieli z Węgier, którzy zaprezentowali rozwiązania rządowe poprawiające 
dostępność mieszkaniową z naciskiem na rodziny z większa liczbą dzieci. 
 

Sprawy międzynarodowe 

W 2018 roku Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” kontynuował współpracę z trzema europejskimi federacjami rodzinnymi – 
przede wszystkim z European Large Families Confederation, a także z federacją rodzin osób aktywnych w domu FEFAF oraz 
federacją stowarzyszeń rodzin katolickich FAFCE (jako członek obserwator).

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku odbył się VI Zjazd Dużych Rodzin w Szczecinie, który zyskał szczególny, międzynarodowy 
charakter, ze względu na organizowaną tam przez ZDR „Trzy Plus“ IX Międzynarodową Konferencję ELFAC i związaną z tym 
obecność rodzin z zagranicy. Przyjechało ponad 300 osób z całej Europy. Gościliśmy osoby z Węgier, Łotwy, Litwy, a także 
Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Czech, Francji i Niemiec.

Podczas Zjazdu zorganizowaliśmy dwa spotkania międzynarodowe. Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu zostało podpisane 
oficjalne porozumienie konstytuujące Europejskie Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin. Została również 
przeprowadzona ceremonia wręczenia nagród ELFAC. Prezes ELFAC Laszlo Marki wziął udział w panelu ekonomicznym pt. Family 
support in macro and micro scale. From European policies to the activities of local governments.

Po południu odbyła się druga część międzynarodowej konferencji pt. Caring for Small Children at Home.
Z ciekawymi prezentacjami wystąpili:
Otakar Hampl - Family-related aspects of pensions.
Jarosław Żyliński - What children of age 0-3 need.
Teresa Kapela - What about mothers?
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Marek Kośny - Care for a young child and its impact on older siblings.

Wieczorem odbyło się walne zebranie ELFAC, podczas którego wybierany był nowy zarząd. Członkiem Zarząu ELFAC został 
Radosław Waszkiewicz - wiceprezes ZDR „Trzy Plus“.

Zorganizowaliśmy również spotkanie przedstawicieli ELFAC-u z samorządowcami obecnymi na Zjeździe. Nastąpiła ciekawa 
wymiana doświadczeń i inspiracji dla powstającego Forum Europejskiego.

26 września 2018 roku Irena Jeśmanowicz wzięła udział w konferencji organizowanej przez ELFAC w Brukselii pt. The European 
Large Family Card and the European Network of Family-Friendly Municipalities. Z Polski przyjechali na nią również 
przedstawiciele samorządów: Tomasz Krupski - wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz Krzysztof Soska - Prezydent 
Szczecina, którzy w prezentacjach podzielili się doświadczeniami budowania miast przyjaznych dużym rodzinom. 

Pełnomocnik Zarządu do spraw międzynarodowych Teresa Kapela w ramach poszukiwania inspiracji dla Związku Dużych Rodzin 
''Trzy Plus'' podjęła w 2018 kontakty z kilkoma federacjami stowarzyszeń rodzinnych w Europie. 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich spotkała się 11-12 kwietnia w Wiedniu. Spotkanie zakończyło się apelem 
do wszystkich rządów i parlamentów o działania na rzecz ''wiosny demograficznej'', czyli tworzenia dobrych warunków dla osób 
starszych, młodzieży i przyszłości naszych dzieci.

Tematyka ta była podjęta również wcześniej, na konferencji w Bukareszcie 16 lutego. W spotkaniu z Polski uczestniczył 
PRzewodniczący Zespołu Ekspertów ZDR „Trzy Plus“ prof. Marek Kośny. Był on również obecny w spotkaniu przygotowawczym 
projektu „Rodzina i Ekonomia” w czerwcu 2018 . Pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce miała miejsce 16 października 
w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Działania są kontynuowane z udziałem prof. Marka 
Kośnego.
10 grudnia sekretarz FAFCE Nicola Speranza  wygłosił w Warszawie referat „Godność małżeństwa nadzieją dla przyszłości”.

24-25 września w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli FEFAF wraz z walnym zgromadzeniem. W ramach 
spotkania miała miejsce współorganizowana przez ZDR „Trzy Plus" sesja w Parlamencie „Praca w domu jak ją docenić i wycenić”.

 
Główne projekty realizowane na poziomie centralnym to:
1. Projekt KDR
Związek Dużych Rodzin w 2018 roku kontynuował niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia działalności Związku, ale przede 
wszystkim z punktu widzenia rodzin wielodzietnych, projekt pozyskiwania partnerów Karty Dużej Rodziny. ZDR wygrał drugi już 
konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i podpisał umowę na realizację tego zadania w dniu 28 
grudnia 2017. Powierzenie Związkowi  tej ważnej misji było nie tylko docenieniem bardzo dobrze zrealizowanego zadania w roku 
2017 oraz prężnie działającej struktury terenowej umożliwiającej osiągnięcie pozytywnego rezultatu, ale też było 
ukoronowaniem wieloletnich starań ZDR o wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 
Z zadania Związek po raz drugi wywiązał się z efektem przekraczającym oczekiwania. W roku 2017 ministerstwo, przyznając 
budżet w kwocie 1 500 000 zł, oczekiwało podpisania 1800 umów . Ostatecznie podpisanych zostało 2000 umów i – co warto 
podkreślić – budżet zadania nie został przekroczony. W roku 2018 przy takim samym budżecie udało się już podpisać 2144 
umowy. W ramach tego projektu Związek realizował szeroko zakrojoną kampanię promocyjną na rzecz Karty Dużej Rodziny, 
której efektem było i jest promowanie wielodzietności, co jest zgodne z profilem działalności ZDR.
Wykonanie zadania w roku 2017 jak i w roku 2018 zostało pozytywnie ocenione przez MRPiPS czego dowodem jest powierzenie 
nam prowadzenia również negocjacji ze Spółkami Skarbu Państwa, co do tej pory było zastrzeżone dla przedstawicieli 
ministerstwa. 
Praca przy realizacji zleconego zadania pozwalała też na rozwijanie zaangażowania Koordynatorów Działalności Społecznej, 
którzy pracowali na rzecz promocji Dużych Rodzin, jak też aktywizowania działalności ZDR w terenie.  Również praca 
negocjatorów regionalnych, negocjatora partnerów strategicznych, pracownika PR i obsługi biura nie ograniczała się do 
pozyskiwania nowych partnerów KDR, ale też służyła promocji Związku, rozwijaniu działalności statutowej oraz tworzeniu 
podwalin pod kolejne projekty  istotne z punktu widzenia rodzin wielodzietnych. W projekt Karty Dużej Rodziny 
zaangażowanych było bezpośrednio około 40 osób, w większości członków Związku, pochodzących z dużych rodzin lub 
sympatyków. W ramach projektu  KDR realizowane było również zadanie szeroko pojętej komunikacji zewnętrznej i 
wewnętrznej. Promocja KDR przyniosła  wymierne rezultaty: z danych MRPiPS wynika, że co miesiąc wydawanych jest w tym 
roku około 100 000 nowych kart. Rośnie zatem świadomość, a zarazem zainteresowanie wśród osób uprawnionych do 
posiadania KDR. Obecnie prowadzimy konsultacje z przedstawicielami ministerstwa zmierzające do zapewnienia większej 
dostępności benefitów płynących z posiadania KDR dla mieszkańców małych miejscowości. Nasze doświadczenia są istotnym 
wkładem w projektowaną na kolejne lata strategię rozwoju KDR przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.
2. Aplikacja KDR
W roku 2018 działania związane z Aplikacją KDR koncentrowały się wokół wdrożenia nowych funkcjonalności, poprawy wyglądu 
graficznego i interfejsu użytkownika oraz optymalizowania wyszukiwarki partnerów. Zostały wdrożone kolejne wersje 
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produkcyjne Aplikacji, które objęły następujące zmiany:
        • nowe ikonki kategorii;
        • ikonki charakterystycznych podkategorii takich jak: kawiarnie, bary, stacje paliw;
        • ikonki na mapie - zamiast znaczników;
        • optymalizacja wyszukiwarki (wyszukiwanie kontekstowe, toleracja błędów);
        • możliwość filtrowania po dowolnie wybranych kategoriach, również kilku naraz.
Wdrożono również funkcjonalność, która pozwala na wyświetlanie logotypów Partnerów KDR zarówno na liście ofert, w 
szczegółach oferty jak również na mapce. Rozpoczęto prace zmierzające do umieszczania w Aplikacji KDR ofert specjalnych dla 
dużych rodzin oraz płatnych reklam zawierających odnośniki do stron zewnętrznych, aplikacji, map lub danych adresowych. 
Aplikacja KDR była reklamowana wśrod użytkowników Kart Dużej Rodziny poprzez mailing, wysyłki sms, wpisy w mediach 
społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych rozdawanych podczas Zjazdu Dużych Rodzin i innych okazjach. Na dzień 
31 grudnia 2018 r. Aplikacja KDR miała 43 092 użytkowników.
3. Współpraca z Grupą Eurocash
W roku 2018 Związek kontynuował współpracę nawiązaną w połowie 2016 roku z Grupą Eurocash. Współpraca ta pozwalała na 
pokrywanie kosztów bieżącego funkcjonowania Biura ZDR, ale także obejmowała współpracę przy realizacji Zjazdu Dużych 
Rodzin w Szczecinie.
Grupa EUROCASH S.A. otrzymała tytuł Partnera VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Szczecinie. Dofinansowanie tegoż 
Zjazdu  od Grupy EUROCASH wyniosła 40 tys. zł  oraz pakiety żywnościowe (2600 szt.) o wartości 22.000.
Wsparcie finansowe otrzymywane przez ZDR w ramach współpracy z Eurocash pozwalało na bieżące utrzymanie płynności w 
początkowej fazie realizacji innych projektów Związku takich jak Projekt KDR czy Aplikacja KDR, kiedy to istniała konieczność 
ponoszenia wydatków wyprzedzających wpływy gwarantowane w umowach dotyczących bezpośrednio tych projektów. 
4. Linia 3 Plus
Linia 3Plus  to  Związkowy telefon zaufania, dedykowany rodzinom wielodzietnym. Świadczona była pomoc rodzinom w zakresie  
wsparcia psychologicznego, kompetencji wychowawczych, ukierunkowania w sprawach instytucjonalnych i urzędowych, 
udzielania informacji w sprawach aktualnych programów oraz dostępnych usług dla rodzin. Każdego roku odbierane jest setki 
telefonów i maili.
Telefon prowadzony przez Aleksandrę Januszewicz psychoterapeutę oraz Judytę Kruk, która swoje doświadczenia w pracy z 
rodzinami zdobywała w organizacjach pozarządowych oraz w komisjach rządowych związanych z sytuacją rodzin. Działalność 
telefonu skupia się przede wszystkim na odpowiadaniu na potrzeby rodzin wielodzietnych.  
Zgłoszenia przede wszystkim związane były  z kontaktami z instytucjami, problemami mieszkaniowymi, trudnościami 
wychowawczymi, z  pytaniami  dotyczącymi dostępnych dla rodzin świadczeń oraz z procesem wnioskowania o poszczególne  
świadczenia . Ponadto z Linią kontaktowały się rodziny, które doświadczały w swoim środowisku dyskryminacji z powodu 
wielodzietności. Treść zgłaszanych problemów jest bardzo różnorodna, stąd  udzielana pomoc jest bardzo indywidualna. W 
ramach bożonarodzeniowej pomocy świątecznej wybrane rodziny otrzymały wsparcie w postaci dofinansowania opału na 
ogrzewanie domu. 
Ważnym aspektem pracy telefonu  była współpraca z instytucjami państwowym na etapie tworzenia prawa oraz rozwiązań na 
szczeblu krajowym oraz lokalnym mającym wpływ na życie rodzin z dziećmi.  Linia 3 plus reprezentowała  potrzeby  rodzin w 
strukturach samorządowych, samorządowych oraz w mediach. 
Wybrane aktywności Linii 3 plus:
• 14.03.2018 Udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla 
rodzin "Za życiem"
• 18.04.2018 Konferencja „Kryzys trwałości małżeństwa – przyczyny i profilaktyka”  
• 26.06 2018 Forum Dialogu mieszkaniowego, 
• 02.08.2018 Spotkanie z sekretarzem  Ministerstwa Infrastruktury Arturem Soboniem w sprawie sytuacji mieszkaniowej dużych 
rodzin. 
• 05.10.2018 konferencja prasowa w sprawie Ankiety dla samorządowców-pozytywne postulaty organizacji prorodzinnych 
wobec samorządowców. 
• 25.11.2018 Współorganizacja seminarium w sejmie „Praca w domu jak ją docenić i jak ją wycenić”
• 21.11.2018, konferencja Twoja Sprawa  MASOWA KONSUMPCJA PORNOGRAFII PRZEZ DZIECI JAKO ISTOTNY PROBLEM 
SPOŁECZNY udział w Panelu -" Diagnostyka i pomoc – wyzwania terapeutyczne związane z uzależniającym wpływem korzystania 
z pornografii przez dzieci. Stan obecny i możliwe rozwiązania ” oraz  Prezentacja wniosków i postulatów panelu „Ochrona – rola 
regulacji prawnych i samoregulacji biznesu w ochronie dzieci przed pornografią. Stan obecny i możliwe rozwiązania ”
• Cykliczny udział w pracach Zespołu ds. Zespołu ds. Promocji, uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałaniu ich 
dyskryminacji przy KPRM
4. VI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Szczecinie
W dniach 1-3 czerwca w Szczecinie odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin pod hasłem „Rodzina na fali”. Jak co roku był 
to czas wspólnego świętowania, radości, a także okazja do podjęcia ważnych tematów dotyczących rodzicielstwa. 
Szczególny charakter spotkania wynikał z obecności zagranicznych gości i odbywającej się w ramach Zjazdu IX Międzynarodowej 
Konferencji ELFAC. Organizatorami Zjazdu były Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, Miasto Szczecin oraz European Large Families 
Confederation. W sobotę, gościem specjalnym Zjazdu był premier Mateusz Morawiecki.
Walki robotów, rzeźbienie w piasku, warsztaty robienia lizaków to tylko nieliczne spośród kilkudziesięciu warsztatów, w których 
mogli uczestniczyć najmłodsi uczestnicy Zjazdu. Starsi mieli do wyboru równie ciekawe atrakcje – warsztaty o tym jak mądrze 
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korzystać z mediów w rodzinie, jak filozofować z dziećmi czy nosić dzieci w chuście. Przede wszystkim szczeciński Zjazd był 
jednak okazją, żeby pobyć razem, w gronie najbliższych, a także poznać inne rodziny. Uczestnicy mogli pojechać  dedykowanym 
pociągiem  nad morze , a najwięcej emocji wzbudził... rejs katamaranem.
W drugim dniu Zjazdu odbyła się debata o wsparciu dla rodzin w skali mikro i makro, w której można było usłyszeć głosy 
praktyków-rodziców i specjalistów. Wypowiadali się Judyta Kruk – psychoterapeuta, profesor ekonomii Marek Kośny, Krzysztof 
Soska – prezydent Szczecina i Laszlo Marki z ELFAC. Judyta Kruk, mama szóstki dzieci, wskazała na dużą odpowiedzialność 
wielodzietnych rodzin i porównała pracę w domu do pracy małej korporacji, która – aby była sprawnie zarządzana – powinna 
mieć odpowiednie wsparcie. Druga dyskusja podjęta podczas Zjazdu dotyczyła wartości wychowania dzieci do lat trzech, w 
której doświadczenia wymienili członkowie organizacji rodzin wielodzietnych z różnych krajów Europy.
Po debacie odbyła się międzynarodowa Gala Wręczenia Nagród Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin za działania na rzecz 
dużych rodzin  – dla rządu Łotwy, niemieckiego miasta Essen, grupy Eurocash, hiszpańskiej organizacji Hirrukide i osobistości 
Otakara Hampla. Całość uświetnił występ Ireneusza Krosnego, a widzowie reagowali szczególnie pozytywnie na te pantomimy, 
które dotyczyły życia małżeńskiego.
W sobotę Zjazd odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który docenił rolę dużych rodzin w budowaniu społeczeństwa i 
nawiązał do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i do przyszłości kraju, na którą wpływ mają silne rodziny. 
Przypomniał również o zapowiedzi przyznania emerytury mamom, które urodziły czwórkę i więcej dzieci.
Sobotni wieczór zakończył się rodzinną familiadą i koncertami podczas Festynu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". Warto dodać, że 
miasto od sześciu lat wspiera rodziny przez Program Szczecin Przyjazny Rodzinie – wprowadzono lokalną kartę dużej rodziny, 
program „Alzheimer 75” dla opiekujących się seniorami, a w trakcie Zjazdu Wiceprezydent Miasta zapowiedział bon dla … 
wieloraczków.
W tym rodzinnym spotkaniu wzięło udział łącznie około 1,5 tys. gości, w tym 300 z zagranicy – Litwy, Łotwy, Węgier, Hiszpanii, 
Francji czy Niemiec. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki pomocy wolontariuszy, spośród których 150 osób stanowiła młodzież – 
młodzież  ze Szczecina i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W Zjeździe uczestniczyła rodzina z jedenaściorgiem dzieci, choć nie 
wszystkie z nich przyjechały do Szczecina. Najliczniejszą rodziną, która przyjechała "w komplecie", była rodzina  z sobą siódemką 
pociech. Partnerem Strategicznym VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin jest PKN ORLEN. Wydarzenie wsparły również 
Fundacja ENEA, Grupa Eurocash i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
5. Projekt  „Wsparcie rodzin jako przeciwdziałanie przyczynom przestępczości ” 
W roku 2018 dzięki otrzymaniu dofinansowania z programu Fundusz Sprawiedliwości, Związek Dużych Rodzin zrealizował 
zadanie "Wsparcie rodzin jako przeciwdziałanie przyczynom przestępczości". Dzięki temu został zrealizowany bogaty program 
działań obejmujący:
1. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych psychologicznych i psychoterapeutycznych - w konsultacjach 
indywidualnych oraz konsultacjach par uczestniczyły osoby dorosłe, w konsultacjach rodzinnych udział brały dzieci wraz z 
rodzicami. Wszystkie osoby były mieszkańcami Województwa Mazowieckiego. Terminy konsultacji były ustalane indywidualnie, 
zarówno w dni robocze jak i w weekendy od września do końca grudnia. Partnerami w realizowaniu działania był Ośrodek 
Psychoterapii CeTePe oraz Poradnia Rodzinna przy Parafii Wniebowstąpienia w Warszawie.
2. Seminarium dla pracowników oświaty - podczas seminarium odbył się dwugodzinny wykład prowadzony przez trenerkę 
Sylwię Anderson-Hanney pt: „Pozytywna Dyscyplina w szkole”- rola wychowania w edukacji - wspieranie rozwoju emocjonalno-
społecznego przez pracowników oświaty, wzmacnianie kompetencji pedagogów i nauczycieli w procesie zapobiegania 
przyczynom przestępczości. W trakcie seminarium odbyły się także cztery 3-godzinne warsztaty:
a. „Dlaczego uczniowie się źle zachowują ”- Sylwia Anderson-Hanney 
b. „Po co nam godziny wychowawcze”- Renata Korolczuk
c. „Jak zachęcać, żeby nie zniechęcać”- Iwona Michniewicz
d. „Budowanie poczucia własnej wartości”- Marta Ustianowska
3. Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli – ta część zadania składała się z dwóch rodzajów 
działań prowadzonych przez dwóch trenerów:
I. Warsztaty oparte na metodzie Pozytywna Dyscyplina
II. Warsztaty wzmacniające relacje i komunikację w rodzinie
I Warsztaty oparte na metodzie Pozytywna Dyscyplina:
W sumie zostało zrealizowanych 10 cykli 16 godzinnych szkoleń 16 w tym warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Rodzice i 
nauczycieli brali udział w warsztatach umiejętności wychowawczych z programu „Pozytywna Dyscyplina”. Spotkania dla 
rodziców i szkolenie dla nauczycieli miały charakter warsztatowy.
Program dla rodziców:
1. Pozytywne Wychowanie- podstawowe założenia.
2. Trudne zachowania u dzieci- przyczyny i sposoby rozwiązywania, cz.1
3. Trudne zachowania u dzieci- przyczyny i sposoby rozwiązywania, cz.2
4. Skutki kar i alternatywne rozwiązania.
5. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.
6. Kolejność urodzenia. Role w rodzinie i budowanie relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami.
7. Style rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dzieci.
8. Narzędzia i techniki do budowania zdrowej i dobrej komunikacji z dziećmi.
Program dla nauczycieli:
1. Pozytywna Dyscyplina w klasie- wprowadzenie
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2. Trudne zachowania uczniów- przyczyny i sposoby rozwiązywania, cz.1
3. Trudne zachowania uczniów- przyczyny i sposoby rozwiązywania, cz.2
4. Skutki kar i alternatywne rozwiązania.
5. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów.
6. Styl nauczycielski i ich wpływ na rozwój dzieci.
7. Spotkania klasowe jako podstawowe narzędzie nauczycielskie.
8. Narzędzia i techniki do budowania zdrowej i dobrej komunikacji z dziećmi
Nabory do warsztatów odbyły się przede wszystkim za pomocą mediów społecznościowych Facebook oraz drogą mailową do 
bazy osób ZDR Trzy Plus. Ilość chętnych przewyższała ilość dostępnych miejsc. W zajęciach udział wzięło ponad 200 osób.
II. Zajęcia wzmacniające relacje - warsztaty w imieniu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” prowadził i organizował Jarosław 
Żyliński. Tematyka zajęć odnosiła się przede wszystkim do rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Większość warsztatów 
obejmowała tematy „Granic dzieci i dorosłych” (12 warsztatów) oraz „Komunikacji w rodzinie” (9 warsztatów). Oba te warsztaty 
w dużym stopniu biorą pod uwagę konflikty pojawiające się w rodzinie i pokazują rodzicom w jaki sposób można je rozwiązywać 
szanując granice dziecka (oraz własne) oraz jakiej komunikacji używać, żeby rozwiązania były wprowadzane bez użycia 
przemocy. "Samodzielność dziecka" oraz "Płeć i role w rodzinie" odbyły się po trzy razy. Te warsztaty w nieco większym stopniu 
obejmowały prawidła rozwoju dziecka, niemniej w obu sytuacjach pojawiały się odniesienia do momentów rozwoju, które 
najczęściej są problematyczne i konfliktowe w rodzinie. 21 warsztatów było dedykowanych rodzicom, jeden warsztat kadrze 
przedszkolnej. Niemniej także na warsztatach dla rodziców pojawiali się nauczyciele i wychowawcy zainteresowani tematem 
mimo nie bycia rodzicem (w sumie około pięciu osób). W warsztatach brało udział 378 osób.
4. Warsztaty psychologiczno-teatralne dla dzieci i młodzieży - zajęcia polegały na warsztacie aktorsko-wokalnym. Zajęcia 
prowadzone były metodami aktywnymi, ćwiczeniami i doświadczeniami uczestników, jak również wspólnymi dyskusjami całej 
grupy. Zajęcia były prowadzone w Grodzisku Mazowieckim przy współpracy z Centrum Kultury.
5. Szkolenie dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - szkolenia przebiegały w formie teoretycznej oraz 
warsztatowej. Biorąc pod uwagę charakter pracy, a także dużą presję związaną z ilością oraz specyfiką obowiązków pracownika 
socjalnego, cześć warsztatowa w wielu miejscach spełniła funkcje wspierającą , czy integrującą zespół. Grupy warsztatowe 
prowadzone były w taki sposób aby uczestnicy mogli w przyszłości rozwijać swój interwizyjny i wpierający charakter. 
Jednocześnie część warsztatowa miała na celu rozwinięcie umiejętności miękkich, głównie komunikacyjnych, kluczowych w 
bezpośrednich oddziaływaniach profilaktycznych. Część teoretyczna była wnosząca szczególnie w aspekcie wiedzy na temat 
profilaktyki, często mylnie rozumianej jako praca z problemem. Tymczasem szkolenie pozwalało na obserwacje grup narażonych 
na występowanie zachowań ryzykownych/problemowych i uwrażliwienie na efektywny sposób prowadzenia działań 
profilaktycznych. Przedstawiona została propozycja działań uwzględniająca wspieranie rodzin, środowisk z poszanowaniem ich 
wewnętrznych granic.
6. Warsztaty „Jak rozmawiać w rodzinie-sztuka komunikacji ” – zostały przeprowadzone 3 cykle warsztatów "Jak rozmawiać w 
rodzinie" - w tym dwa 12 godzinne i jeden 6 godzinny. Zajęcia dotyczyły głównie przekazaniu wiedzy dotyczącej prawidłowej 
komunikacji bez przemocy oraz zmianie postaw w komunikacji z drugą osobą.
7. Warsztaty - Przemoc fizyczna i psychiczna - warsztat się odbył 3 grudnia 2018 roku i był kierowany do ekspertów: 
psychologów, terapeutów, ośrodków pomocy współpracujących przy realizacji zadania. Warsztat poprowadziła Pani Katarzyna 
Semczuk-Dembek - psychoterapeutka, członek zespołu Pracowni Dialogu.
6. Projekt NGO PRO
Dzięki pozyskaniu  środków  z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Związek Dużych Rodzin realizował projekt 
szkoleniowy i wzmacniający organizacje pozarządowe działające na rzecz dużych rodzin – w tym szczególnie koła ZDR. W ramach 
przygotowań do realizacji zadania został powołany zespół projektowy - koordynatorem zadania został Karol Grabiec. Wśród 
członków Związku, z którymi były prowadzone rozmowy dotyczące wsparcia zadania w roli specjalistów współpracy regionalnej 
zostały wskazane początkowo cztery osoby - Bożena Pietras, Liliana Sicińska, Sylwia Skóra oraz Antoni Wojtulewicz. Ostatecznie 
zostały zatrudnione w projekcie Panie Bożena - odpowiedzialna za województwo lubelskie, Liliana -odpowiedzialna za 
województwo małopolskie oraz Sylwia - odpowiedzialna za województwo łódzkie. Za wsparcie zespołu odpowiadała Irena 
Jeśmanowicz – dyrektor zarządzający ZDR 3plus oraz Antonina Jękot - dyrektor biura ZDR 3Plus.

W lipcu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, w trakcie którego zostały omówione wszystkie szkolenia, został określony podział 
- które szkolenia zostaną zrealizowane w roku 2018 a które w roku 2019. Został omówiony  zakres merytoryczny każdego ze 
szkoleń. Wskazane zostały kluczowe aspekty projektu oraz dalsze kroki działania. Każdy z trenerów kontaktował się z  
specjalistą regionalnym, z którym omawiał szczegółowo potrzeby w danym województwie, tak, aby najpełniej przygotować 
szkolenie pod pilne potrzeby, które były często różne w każdym województwie. Po odbyciu kilku rund konsultacji, trener 
przygotowywał na tej podstawie konspekt warsztatów, które były realizowane w trakcie projektu.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się z reguły poprzez przekazywanie zaproszeń do poszczególnych kół Związku, 
który następnie kierował zaproszenia do osób działających lub zainteresowanych rozpoczęciem działań w danych powiatach. 
Zaproszenia były rozsyłane poprzez maila oraz telefonicznie. Z początku szkolenia spotkały się z ostrożnością ze strony 
potencjalnych uczestników, jednak na każde kolejne zgłaszało się coraz więcej osób. Proces rekrutacji był wspierany przez 
wolontariuszy w każdym z województw, którzy wspierali w tym zakresie specjalistów współpracy regionalnej. Głównym 
motywatorem do udziału w szkoleniach okazały się: osobista rekomendacja, ciekawy dobór trenerów rozumiejących specyfikę 
pracy z rodzinami oraz możliwość uzyskania certyfikatu - a w województwach łódzkim i małopolskim - fakt realizacji szkolenia 
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blisko miejsca zamieszkania. Rekrutacja na szkolenia była również prowadzona poprzez portal Facebook oraz plakaty 
umieszczane np. w lokalnym centrum kultury, w urzędzie gminy. W zaproszeniach, postach i plakatach był wskazany numer 
telefonu do osoby prowadzącej zapisy lub był link do formularza rekrutacyjnego. Formuła zapisów na szkolenia była prowadzona 
na bieżąco - najpierw prowadzone były zapisy wstępne, żeby określić kto jest zainteresowany udziałem w szkoleniu oraz jakie 
terminy są najlepsze - następnie termin był konsultowany z trenerem i po potwierdzeniu terminu były prowadzone zapisy 
otwarte (FB, plakaty, zaproszenia).

Szkolenia były prowadzone głównie na terenie 3 województw: małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. W przypadku 
województwa lubelskiego - wszystkie szkolenia odbywały się w Lublinie, ze względu na fakt, iż większość uczestników 
zamieszkuje w okolicach Lublina lub miała dogodny dojazd, zaś w województwach łódzkim oraz małopolskim - szkolenia były 
realizowane w różnych, mniejszych miejscowościach w danym województwie, tak aby dotrzeć z ofertą jak najbliżej 
zainteresowanych uczestników. Z uwagi na oszczędności jakie pojawiły się w projekcie zrealizowaliśmy dodatkowe szkolenie w 
województwie dolnośląskim, zaś jedno ze szkoleń dla uczestników z województwa łódzkiego - zostało zrealizowane w Janowie 
Podlaskim (woj. lubelskie).
W 2018 roku odbyły się szkolenia:
Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego
Rawa Mazowiecka 20.10.2018 - 12 uczestników
Osielec k. Wadowic 24.11.2018 - 17 uczestników
Lublin 1.12.2018 - 15 uczestników
Wrocław 8.12.2018 - 18 uczestników

Skuteczna komunikacja w zespole
Lublin 10.10.2018 - 15 uczestników
Janów Podlaski - 30.11.2018 - 23 uczestników
Myślenice - 9.12.2018 - 10 uczestników
Podczerwone k. Czarnego Dunajca - 16.12.2018 - 10 uczestników

Budowanie i motywacja zespołu
Lublin 15.09.2018 - 15 uczestników
Wadowice 13.10.2018 - 14 uczestników
Rawa Mazowiecka 8.12.2018 - 16 uczestników

Animacja lokalnych społeczności
Skierniewice 22.09.2018 - 12 uczestników
Lublin 20.10.2018 - 15 uczestników
Chrzanów 17.11.2018 - 14 uczestników

Rozwój i zarządzanie wolontariatem
Lublin 15.12.2018 - 13 uczestników
Rawa Mazowiecka 27.12.2018 - 17 uczestników

Cykl szkoleń w 2018 roku obejmował 5 kluczowych zagadnień:
I. Skuteczna komunikacja w zespole – dowiedzieliśmy się jak się skutecznie porozumiewać w zespole i nie tylko. Na szkoleniu 
poznaliśmy zasady autoprezentacji i dowiedzieliśmy się jak sprzedać znakomity pomysł? Zapoznaliśmy się ze sztuką opowiadania 
i dowiedzieliśmy jak radzić sobie ze stresem? Warsztaty obejmowały również podstawowe i skuteczne metody perswazji. 
Trener: Łukasz Przybyło

II. Animacja lokalnych społeczności - tematyka szkolenia została w szczególności poświęcona praktycznym aspektom animacji 
społecznej, jak zorganizować wydarzenie,
jak współpracować z samorządem i jak rozpocząć prace. Przykłady i narzędzia niezbędne do zrealizowania działań animacyjnych. 
Trener: Danuta Rząsa

III. Rozwój i zarządzanie wolontariatem – szkolenie dotyczące współpracy z wolontariuszami, rekrutacji wolontariuszy, 
skutecznego ich motywowania a także sprawnego
zarządzania i budowania programu wolontariatu w organizacji. Trener: Katarzyna Osior-Szot

IV. Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego – na szkoleniach zapoznaliśmy się ze znaczeniem 
wizerunku organizacji, dowiedzieliśmy się jak zaplanować promocję naszych wydarzeń. Przetestowaliśmy możliwości promocji w 
mediach społecznościowych i tradycyjnych. Dodatkowo elementem praktycznym był warsztat graficzny, na którym zapoznaliśmy 
się z obsługą bezpłatnych narzędzi pomocnych przy stworzeniu np. plakatu lub ulotki. Trenerki: Karolina Ben-Bujanowicz, 
Karolina Podlewska
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V. Budowanie i motywacja zespołu – w trakcie szkoleń, w sposób praktyczny można było dowiedzieć się jak angażować ludzi do 
współpracy, jak utrzymywać relacje, jak wspierać zespół od początku do ostatniej prostej. Trener: Michał Senk

Zagadnienia, które znalazły się w planie szkoleń zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez specjalistów 
współpracy w regionie. Dwa najważniejsze obszary, które wybrzmiały w tych rozmowach, to promocja wydarzeń oraz kontakty z 
mediami. Pomysłem na formułę szkoleń było bazowanie na przykładach, dobrych praktykach i rozwiązaniach, które zdały 
egzamin w zderzeniu z działaniem. Część merytoryczna była przeplatana angażującymi ćwiczeniami. Ważnym punktem 
szkolenia były dwa warsztaty praktyczne: obsługa darmowej aplikacji do tworzenia profesjonalnej grafiki i warsztat z 
autoprezentacji w mediach. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć korzystali z komputerów.

Szkolenia odbywały się z różną częstotliwością - z początku spotkaliśmy się z problemami natury organizacyjnej oraz problemami 
z rekrutacją - ale z każdym kolejnym szkoleniem było łatwiej. Każde szkolenie trwało 8 godzin z trzema 15 minutowymi 
przerwami kawowymi oraz 40-60 minutową przerwą obiadową. Szkolenia w zależności od możliwości uczestników zaczynały się 
w godzinach porannych. W każdym szkoleniu mogło uczestniczyć 15 osób - jednak w sytuacjach, w których chętnych było 
więcej, za zgodą trenera staraliśmy się przeszkolić więcej osób. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał pakiet szkoleniowy - 
teczkę, długopis, notatnik, wydrukowane materiały, plan szkolenia. Na potrzeby szkoleń zrealizowaliśmy zakupy materiałów 
biurowych - taśm, papieru, markerów, identyfikatorów itp.

Na potrzeby szkoleń, każdy ze szkoleniowców przygotował konspekt, który wcześniej był przygotowany w trakcie kilku rund 
konsultacyjnych ze specjalistami współpracy regionalnej. W przypadku szkoleń motywacja i budowanie zespołu przed 
szkoleniami wysyłana była prośba,  aby uczestnicy mogli indywidualnie wskazać interesujące ich obszary. Ponadto, na szkolenia 
zostały przygotowane materiały - prezentacje, które stanowiły wsparcie dla uczestników w trakcie szkoleń oraz po zakończeniu 
szkolenia. Docelowo wszystkie zebrane materiały zostaną przygotowane w formie broszury podsumowującej szkolenia i wydane 
jako dokument cyfrowy (PDF). W roku 2018 została przygotowana i zredagowana pierwsza, najobszerniejsza część materiałów - 
dotycząca promocji  i marketingu internetowego.

Ponadto w ramach projektu została przygotowana i wdrożona  nowa strona internetowa www.3plus.pl.

Działalność Kół i Oddziałów w 2018 roku 
W 2018 roku powstało 5 nowych kół ZDR: w Skierniewicach, Nowym Tomyślu , Mosinie, Wolsztynie i Lipnicy Wielkiej. Liczba 
członków rzeczywistych na koniec roku 2018 wynosiła 6311 osób.
W 2018 roku liczba kół ZDR „Trzy+” zamknęła się liczbą 82. Aktywnych organizacyjnie jest 50 kół. Ze wszystkimi kołami był 
kontakt telefoniczny lub mailowy ;  prowadzone były rozmowy o reaktywacji i wspierające działalność. Na niezmienionym 
poziomie pozostała liczba Oddziałów- 4, w tym do końca roku zarejestrowane były 3: Wielkopolski i Małopolski oraz Padew 
Narodowa, Oddział Łódzki jest w trakcie rejestracji.                                                                                                                                          
Istotny wpływ na poprawę kontaktu między Centralą Związku a jednostkami terenowymi mają działające w ramach Projektu 
KDR Koordynatorki Działalności Społecznej.  Ich zaangażowanie i aktywność znacząco wpływały na lepszy przepływ informacji 
oraz na większe zaangażowanie Kół w projekty prowadzone Centralnie. Świadczy o tym wysoka frekwencja na dwóch  
zorganizowanych w 2018 roku Spotkaniach Oddziałów i Kół ZDR „Trzy+”. 
Wiosenne spotkanie kół odbyło się 21 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Jedenaste spotkanie ( 
ponad 50 osób uczestniczących )  przedstawicieli 21 kół i 3 oddziałów ZDR3+ z całej Polski zbiegło się w czasie z jubileuszem 10-
lecia założenia tutejszego koła ZDR3+ oraz 10-lecia wprowadzenia przez gminę Grodzisk Mazowiecki lokalnej karty dla rodzin 
wychowujących troje i większą liczbę dzieci. O tym przełomowym wydarzeniu z 2008 r. przypomnieli prezes ZDR3+ Joanna 
Krupska oraz burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, a także bezpośrednio pracująca nad kształtem tego 
programu Wiceburmistrz  Miasta  Maria Grabowska. Grodzisk Mazowiecki był drugim w Polsce miastem, które odważnie 
zdecydowało o wsparciu ze środków gminnych m.in. instytucji kultury, sportu oraz zachęcenie prywatnych przedsiębiorców, by 
ich oferta mogła być bardziej dostępna dla dużych rodzin. Grodziski program dla rodzin 3+, sprawnie funkcjonujący do dziś, jest 
uważany za pierwowzór kolejnych programów tworzonych w regionie mazowieckim i całej Polsce, a rozwiązania wdrożone w 
jego ramach były powielane przez kolejne miasta i gminy. Miłym akcentem świętowania tych jubileuszy był poczęstunek tortem, 
a prężną działalność koła grodziskiego, na które składa się m.in. bogata oferta warsztatów dla rodziców i dzieci, zaprezentowali 
Izabela i Michał Żylińscy szefujący kołu. Aktualne prace, projekty i zadania ZDR 3+, czyli nasze „tu i teraz”, przedstawiła dyrektor 
zarządzająca Irena Jeśmanowicz. To, czym Związek zajmuje się dziś i nad czym pracuje Biuro ZDR 3+ to:  projekt Karty Dużej 
Rodziny, Linia 3 Plus oraz bardzo intensywne już przygotowania do VI już Zjazdu Dużych Rodzin, który będzie miał miejsce w 
dniach 1-3 czerwca br. Irena Jeśmanowicz zaprezentowała także najnowsze wdrożenia komunikacyjne i technologiczne – nową 
formę bazy członków Związku, usprawniony system komunikacji wśród jego struktur, nową w treści i formie stronę ZDR3+ oraz 
wskazała przyszłe kierunki pracy Biura ZDR3+. O aktualnościach projektu Karty Dużej Rodziny, działaniach zespołu negocjatorów 
oraz planach mówił jego dyrektor Wincenty Pipka. Kolejna prezentacja dotyczyła pracy koordynatorek działań społecznych, 
które wspomagając pracę Zarządu ZDR3+ przede wszystkim mają pomagać w codziennym funkcjonowaniu kołom i oddziałom 
ZDR3+. Funkcję KDS pełnią obecnie 4 osoby, kontakty są dostępne na stronie 3plus.pl.  Po obiedzie i wolnych wnioskach (m.in. 
dyskusja o zapowiadanych zmianach w systemie emerytalnym dla matek wielodzietnych), odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Podczas SOK rozwiązano także dwa konkursy – na terminowe złożenie sprawozdania 
z WZC swojego koła lub oddziału oraz konkursu na świąteczną fotografię rodzinną. Za prawidłowo i w terminie złożone 

Druk: NIW-CRSO 9



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

100000

250

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

sprawozdania z WZC nagrodzono 21 kół, których przedstawiciele przedstawili także plany swoich działań na najbliższy rok. SOK 
był okazją do wyczekiwanych zawsze bezpośrednich kontaktów działaczy Związku w całej Polsce, okazją rozmów, do inspiracji i 
wzajemnej motywacji w działaniach . XI Spotkanie Kół i Oddziałów zorganizowało Biuro ZDR 3+, koordynatorki działalności 
społecznej oraz grodziskie koło ZDR3+.  Spotkanie zakończyło się otwartym dla wszystkich chętnych wykładem założyciela 
Akademii Familijnej Janusza Wardaka o wychowaniu nastolatków.
Jesienne spotkanie odbyło się 27 października w Wolsztynie (woj. Wielkopolskie). Plan wydarzenia obejmował część otwartą 
organizowaną w ramach projektu „Duże Rodziny Razem” (współfinansowanie przez FIO, prowadzone przez Oddział Wlkp. 
ZDR3+) oraz część wewnętrzną Związku. Dzieci, które przybyły na SOK razem z rodzicami, miały zapewnioną przez organizatorów 
opiekę. Część przedpołudniową wypełniły wypowiedzi nt. roli dużej rodziny i jej bogactwa (Joanna Krupska, Konstanty Radziwiłł, 
Radosław Waszkiewicz); prezentacja „Karta Dużej Rodziny - ważne narzędzie działań prorodzinnych” (dyrektor biura KDR 
Wincenty Pipka); „Rodzina rodzinie - firmy rodzinne w KDR” – Lilianna Sicińska (KDR i KDS); prezentacja „Dlaczego warto, aby 
Twoje dziecko miało rodzeństwo, a Twoja rodzina stowarzyszenie?” – Danuta Rząsa, Oddział Wlkp. ZDR 3+ oraz „Ile śmieci 
produkuje 6 osobowa rodzina? Jak kształtować opłaty? ” – Dariusz Przybylski, Oddział Wlkp. ZDR 3+. Po obiedzie nastąpiła część 
wewnętrzna spotkania. Rozpoczęło ją przedstawienie się uczestników i kół, które reprezentują. Prezes Joanna Krupska 
zaprezentowała list/ petycję, dotyczącą opieki nad dzieckiem do lat 3, z prośbą o zaangażowanie w zbieraniu podpisów osób 
będących specjalistami opieki nad małym dzieckiem (pedagogów, psychologów, lekarzy pediatrów, etc.).

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 10



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

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja VII Ogólnopolskiego Zjazdu 
Dużych Rodzin w Szczecinie. Trzydniowe 
spotkanie, podczas którego organizatorzy 
zapewniają rodzinom wielodzietnym 
przyjeżdżającym z całej Polski noclegi, 
wyżywienie i atrakcje rodzinne - koncerty, 
warsztaty, zajęcia dla dzieci. Zjazd ma na 
celu integrację dużych rodzin, budowanie 
pozytywnego wizerunku wielodzietności w 
mediach oraz aktywny udział w debacie 
publicznej dotyczącej polityki rodzinnej. W 
Szczecinie Zjazd miał międzynarodowy 
charakter z uwagi na zaproszonych gości z 
federacji ELFAC. Przyjechało ponad 300 
osób z całej Europy.

93.29.Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 charytatywnej

Organizowanie bezpłatnych spotkań i 
warsztatów podnoszących kompetencje 
rodzicielskie i obywatelskie. Pomoc materialna, 
prawna i wsparcie psychologiczne dla rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej. Organizowanie zbiórek 
finansowych i materialnych dla rodzin. 
Koordynowanie działań lokalnych wśród rodzin 
na rzecz innych rodzin potrzebujących wsparcia. 
Utrzymywanie kontaktu z rodzinami w trudnej 
sytuacji życiowej. Wspólne wypracowywanie 
rozwiązań, pośredniczenie i pomoc w 
rozmowach z innymi podmiotami udzielającymi 
wsparcia.

94.99.Z 41 467,40 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) 2 710 858,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 137 040,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 138,21 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 561 164,39 zł

d) przychody finansowe 3 902,37 zł

e) pozostałe przychody 612,91 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 800 717,38 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH Organizacja prowadząc działalności statutową 
umieszczała informacje promujące i reklamujące różne podmioty, które były sponsorami lub 
udzielały wsparcia finansowego przedsięwzięć realizowanych w ramach tej działalności. Wiele 
spotkań, warsztatów, akcji i zadań mogło być realizowanych w takim wymiarze, często dzięki 
uzyskanemu wsparciu finansowemu. Mogły to być działania, z których uczestnicy mogli 
korzystać nieodpłatnie lub wnosząc często tylko niewielkie opłaty.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 41 480,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 856 006,55 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 500 000,00 zł

98 524,19 zł

257 482,36 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

12 653,49 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -145 625,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -169 625,78 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 41 480,60 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: 2 655 787,00 zł 41 480,60 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

2 282 665,55 zł 41 480,60 zł

177 763,99 zł 0,00 zł

140 310,98 zł

215,25 zł

36 338,13 zł

18 493,10 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 0,00 zł

w 
tym:

28 457,00 zł

110 995,99 zł

100 100,00 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)

561 164,39 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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)

4 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)

3,40 etatów

29 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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2.1. Organizacja posiada członków

6 337 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)

1 500 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

1 500 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 394 116,24 zł

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

1 367 326,93 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 

26 789,31 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)  

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)  

3 520,49 zł

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

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

248 716,54 zł

248 716,54 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 145 399,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 40 869,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 326 457,93 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)

Ad. 11 Związek wypłacał wynagrodzenia prowizyjne 
negocjatorom KDR, wypłaty dotyczyły dłuższych okresów.

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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1 Wzmacnianie roli i funkcji
rodziny

Wzmacnianie roli rodziny i 
funkcji rodzicielskich.

Gmina Grodzisk Mazowiecki 35 000,00 zł

2 Moda na zdrową i szczęśliwą 
Rodzinę 3+

Aktywizacja sportowa rodzin 
oraz nauka zdrowego żywienia.

Miasto Rawa Mazowiecka 10 000,00 zł

3 Rodzina Razem Wzmacnianie więzi rodzinnych, 
wzrost kompetencji 
rodzicielskich, wzmacnianie 
ojcostwa i budowanie 
pozytywnych relacji z dziećmi.

Województwo Łódzkie 50 614,19 zł

4 Zorganizowanie spotkania 
integracyjnego dla 50 dzieci 
z rodzin wielodzietnych z 
terenu gminy Cielądz z okazji 
Mikołajek w dniu 9 grudnia 
2018 r. w miejscowości 
Cielądz

Integracja rodzin, wspólna 
zabawa.

Gmina Cielądz 2 910,00 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

14 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

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

1 NGO PRO Aktywizacja i wspieranie 
rozwoju organizacji 
pozarządowych diałających na 
rzecz rodzin na terenie 
województw: małopolskiego, 
łódzkiego i lubelskiego.

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

93 414,47 zł

2 Wsparcie rodzin jako 
przeciwdziałanie przyczynom 
przestępczości

Wzmocnienie umiejętności 
wychowawczych rodziców i 
nauczycieli. Wzrost wiedzy na 
temat skutecznych metod 
zapobiegania przestępczości 
wśród osób pracujących z 
młodzieżą i pracowników OPS-
ów.

Minister Sprawiedliwości 164 067,89 zł

3 Pozyskiwanie partnerów 
Karty Dużej Rodziny

Pozyskiwanie nowych 
partnerów Karty Dużej Rodziny 
oraz obsługa bieżąca programu.

Minister Pracy, Rodziny i Polityki 
Społecznej

1 500 000,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Joanna Krupska
Radosław Waszkiewicz

Andrzej Wach
Łukasz Wojdak

Szymon Wytykowski
Konstanty Radziwiłł

Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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