
rozl icz  się  samodzielnie ,  np .  korzystając  z  programu  PITax .pl  -  Łatwe  podatki
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-sopotu/

KRS: 0000005654 | FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO
Prowadzi działania na rzecz potrzebujących - osób chorych, biednych, bezdomnych i samotnych. Ponadto wspiera Polaków na Białorusi.
 
KRS: 0000015721 | GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Działa w celu niesienia pomocy osobom chorym na Alzheimera i pokrewne schorzenia otępienne, ich opiekunom i rodzinom. 
Pomaga w codziennej walce o ich prawa i godną opiekę. 
 
KRS: 0000027439 | STOWARZYSZENIE DLA PRZYSZŁOŚCI
Realizuje działalność edukacyjną, szkoleniową, naukową i naukowo-techniczną w zakresie rozwoju potencjału osobistego, harmonijnego
rozwoju emocjonalnego, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 
KRS: 0000027909 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOPOTU
Od 1974 roku prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i artystyczną dla mieszkańców Sopotu. Do zabytkowego Dworku Sierakowskich
zaprasza na wystawy i wernisaże, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, prelekcje, wieczory poetyckie. Organizuje
pokazy filmowe i prowadzi działalność wydawniczą. Chroni dziedzictwo kulturowe i dba o zrównoważony rozwój miasta.
 
KRS: 0000028566 | STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE
Organizuje i sprawuje lekarską i pielęgniarską opiekę paliatywną nad chorymi na nowotwory w terminalnym okresie życia. Pomaga ich rodzinom
w pielęgnowaniu chorego w warunkach domowych.

KRS: 0000041349 | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
CEL SZCZEGÓŁOWY: PKPS SOPOT
Niesie pomoc - materialną i organizacyjną ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym,
samotnym i opuszczonym. W Sopocie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także realizuje program pomocy żywnościowej. Wspiera sopockie Kluby Seniora oraz organizuje pomoc
dla osób starszych: wigilie, spotkania okolicznościowe, wyjścia m.in. do kina i teatru.
 

zweryfikuj  swoje  rozl iczenie  przygotowane  przez  Krajową  Administrację  Skarbową:
Z a l o g u j  s i ę  d o  u s ł u g i  T w ó j  e - P I T  n a  w w w . p o d a t k i . g o v . p l

  swoim 1% także w tym roku.

  poznaj uprawnione sopockie organizacje pożytku publicznego (OPP) i wpisz numer KRS wybranej organizacji.
*Zaakceptuj i wyślij swoje zeznanie.

*Jeśli w roku 2020 przekazałeś/-łaś 1%, w Twój e-PIT powinien wyświetlać się nr KRS wybranej wtedy OPP – możesz ją zostawić i wesprzeć   

*Jeśli w Twój e-PIT nie wpisał się nr KRS OPP, którą wspierałeś/-łaś w roku 2020 to znaczy, że w roku 2021 nie jest uprawniona do zbierania 1%; 
  poznaj uprawnione sopockie organizacje pożytku publicznego (OPP) i wpisz numer KRS wybranej organizacji.
*Jeśli w roku 2020 nie przekazałeś/-łaś 1% lub chcesz zmienić organizację 

złóż  deklarację  PIT-OP ,  jeśl i  jesteś  emerytem/-ką  lub  rencistą/-ką

DO 30 KWIETNIA 2021 R. 

Jeśli rozlicza Cię ZUS - w deklaracji PIT-OP wpisz nr KRS wybranej OPP i złóż ją w Urzędzie Skarbowym a Twój 1% trafi do niej.
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KRS: 0000045239 | POLSKA FUNDACJA CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ, PLASTYCZNEJ, BADANIA I LECZENIA OPARZEŃ „ARS MED"
Propaguje nowoczesne metody leczenia w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej, wspomaga ofiary wypadków w prowadzeniu procesu leczenia.
Prowadzi również działania charytatywne, skupiając się na pomocy osobom starszym lub ofiarom zdarzeń losowych.

KRS: 0000049858 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON
Organizuje kompleksowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami ułatwiając im codzienne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym
i lokalnym. Dąży do pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami, poprawy ich warunków materialnych i socjalnych, ograniczania marginalizacji 
i wyrównywania szans.

KRS: 0000052538 | POMORSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MUZYKI I KULTURY ŁOWIECKIEJ
Towarzystwo troszczy się o historyczne wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa. Czuwa, aby były przestrzegane prawa, zasady etyki
i tradycji łowieckiej. Propaguje łowiectwo, ochronę flory i fauny oraz krzewi kulturę i muzykę myśliwską.

KRS: 0000069822 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI "TREFL"
Fundacja zajmuje się integrowaniem osób z niepełnosprawnościami oraz sprawnych. Prowadzi Integracyjny Ośrodek Rehabilitacyjno-Sportowy 
z sekcją bilarda oraz SMS w grach zespołowych (koszykówka, siatkówka). Corocznie środki pozyskane z 1% wspierają, m.in. rozwój młodych
koszykarzy trenujących w Treflu Sopot.

KRS: 0000075879 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"ZADBA"
Działa na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, głównie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie.
Wspiera ich w rozwoju i usamodzielnianiu, podejmuje działania na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby i problemy
związane z niepełnosprawnością dzieci.

KRS: 0000084062 | FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
CEL SZCZEGÓŁOWY: Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ
Fundacja promuje działalność wspinaczkową i eksploracyjną Polaków w górach całego świata. Wspiera działalność trójmiejskich grotołazów
zrzeszonych w Sopockim Klubie Taternictwa Jaskiniowego.
 
KRS: 0000109185 | STOWARZYSZENIE "PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE"
Stowarzyszenie realizuje inicjatywy ukierunkowane na  aktywizację społeczną i zawodową osób pozostających bez pracy, niepełnosprawnych, 
osób starszych, młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób uzależnionych od nałogów.
 
KRS: 0000111885 | STOWARZYSZENIE "TRIVIUM - EDUKACJA. WYCHOWANIE. PROFILAKTYKA."
Podejmuje działania ukierunkowane na profilaktykę uzależnień, eliminowanie zachowań ryzykownych i ochronę młodzieży przed patologiami
społecznymi. W tym celu, m.in. organizuje darmowe pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 
KRS: 0000114618 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ POMORSKI 
CEL SZCZEGÓŁOWY: PTSR - Koło w Sopocie
Misją Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do
leczenia i rehabilitacji.
 
KRS: 0000116212 | ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochotnicza Straż Pożarna Sopot
Związek jest kontynuatorem tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
Ochotnicza Straż Pożarna w  Sopocie wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera
różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego.
 
KRS: 0000127369 | ROTARY CLUB SOPOT INTERNATIONAL 
Celem stowarzyszenia jest działalność charytatywna, wspieranie oraz umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych
przedsięwzięć.

KRS: 0000142317 | SOPOCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "TĘCZOWY DOM"
Stowarzyszenie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi, wyrównując ich szanse poprzez
aktywne wprowadzanie swoich podopiecznych w życie społeczne. Organizuje cykliczne zajęcia uspołeczniające dla swoich podopiecznych.
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KRS: 0000154454 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
CEL SZCZEGÓŁOWY: Schronisko Sopot
Realizuje działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Wpływa na kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt – ich poszanowania,
objęcia ochroną i otoczenia opieką. W Sopocie prowadzi działalność interwencyjną oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Sopotkowo”.

KRS: 0000199278 | FUNDACJA GRUPY ERGO HESTIA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTEGRALIA
Działania fundacji koncentrują się na kompleksowym przygotowaniu osób z niepełnosprawnościami do podjęcia  pracy oraz na współpracy
z pracodawcami. Poza indywidualnym wsparciem psychologa, doradcy zawodowego i pośrednika pracy Integralia oferuje także integracyjne
spotkania oraz warsztaty kształtujące i wzmacniające umiejętności interpersonalne.

KRS: 0000214210 | STOWARZYSZENIE NA DRODZE EKSPRESJI
Inicjuje działania na rzecz sopockiej społeczności. Realizuje projekty promujące otwartość na świat osób z niepełnosprawnościami w wymiarze
społecznym i zawodowym.  Prowadzi Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w ramach którego wspiera organizacje
pozarządowe i obywateli w aktywnym uczestnictwie w życiu Sopotu.

KRS: 0000221661 | STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT
Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom, przede wszystkim ubogim i wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom
starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym, sierotom, dzieciom z ubogich rodzin, bezrobotnym, bezdomnym i innym potrzebującym.

KRS: 0000222141 | FUNDACJA "NIESIEMY POMOC"
Fundacja świadczy usługi opiekuńcze i udziela wsparcia osobom chorym, szczególnie w podeszłym wieku i ich rodzinom. Organizuje opiekę nad
chorymi, realizuje  programy wsparcia psychicznego, terapeutycznego i rehabilitację.

KRS:  0000237623 | ALPINISTYCZNY KLUB EKSPLORACYJNY
Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną i sport, propaguje turystykę i krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

KRS: 0000237887 | STOWARZYSZENIE POMOCY KRÓLIKOM
Bezdomność królików jest zjawiskiem powszechnym, ale mało zauważalnym i bagatelizowanym. Stowarzyszenie przyjmuje pod swoją opiekę
bezdomne króliki i szuka im nowych, odpowiedzialnych domów.

KRS: 0000243408 | FUNDACJA DOM RAIN MANA
Niesie pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. Stwarza warunki do budowania przyjacielskich więzi oraz upowszechnia wiedzę o autyzmie.
Misją Fundacji jest budowa Domu Rain Mana – ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej 
farmie w Kwiekach w Borach Tucholskich.

KRS: 0000245242 | OBYWATELSKIE BIURO INTERWENCJI - OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA OBYWATELSKA
Prowadzi działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, umacniania demokracji oraz niesienia pomocy potrzebującym, poprzez
wspieranie praw obywatelskich. Podejmuje walkę z korupcją i nepotyzmem władzy. Od 2020 r. koordynuje prace Pomorskiej Delegatury
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

KRS: 0000247280 | "CARITAS" ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Udziela pomocy charytatywnej osobom potrzebującym, w szczególności chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym, w trudnej sytuacji
materialnej oraz dzieciom i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi. W Sopocie prowadzi, m.in. Dom Hospicyjny Caritas im. Św. Józefa,
w którym opiekuje się pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz udziela wsparcia psychologicznego dla osieroconych rodzin.
Propaguje wolontariat w hospicjach, przybliżając założenia opieki hospicyjnej.

KRS: 0000249666 | GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU
Stowarzyszenie pomaga chorym ze schorzeniami hematologicznymi szczególnie z białaczkami i chłoniakami leczonymi w Klinice Hematologii
Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed w Gdańsku, oraz innych placówkach hematologicznych woj. pomorskiego.

KRS: 0000263459 | FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ
Celem Fundacji jest spełnianie marzeń dzieci, których życie jest zagrożone. W ten sposób fundacja stara się przenieść chorujące dziecko w świat
pełen najlepszych, spełnionych marzeń.

KRS: 0000273799 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW GDAŃSKA
CEL SZCZEGÓŁOWY: 10 - Hufiec ZHP Sopot
Wspiera dzieci i młodzież we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie mu wyzwań. Organizacja obok służby
regionowi, poznawania jego piękna, historii i teraźniejszości stawia na zachęcanie młodego pokolenia do aktywnego działania na jego rzecz
i wiązania z nim swoich planów życiowych.
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KRS: 0000292136 | FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH "FOSTER"
Realizuje działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, wspiera i promuje działalność artystyczną, kulturalną, naukową, edukacyjną
i oświatową. Organizuje wystawy, warsztaty twórcze, wydaje książki, a także wspiera zdolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
studentów Politechniki Gdańskiej.

KRS: 0000301475 | FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA
Fundacja pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom skrzywdzonym przez los, dzieciom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom zastępczym 
i rodzinnym domom dziecka woj. pomorskiego. Niesie pomoc rodzinom i dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera instytucje,
placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

KRS: 0000303501 | STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "PROMYCZEK"
Udziela bezpośredniej pomocy konkretnym dzieciom, jak również pomaga pośrednio poprzez wspieranie działalności placówek edukacyjnych 
i opiekuńczych wyspecjalizowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.

KRS: 0000310500 | SOPOCKI KLUB HOKEJOWY
Działa na rzecz wspierania i upowszechniania wśród dzieci młodzieży sportów zimowych, w szczególności hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego.  
Wspomaga dzieci z domu dziecka poprzez zakup sprzętu sportowego, szkolnego, odzieży czy też obiadów. Dofinansowuje im dodatkowe zajęcia
szkolne i treningowe.

KRS: 0000320003 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WŁOCH "ITALIANISSIMA"
Stowarzyszenie podejmuje i organizuje działania mające na celu wzajemne poznawanie, upowszechnianie i promowanie kultury i tradycji Polski 
i Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości regionów obu krajów i dziedzictwa kulturowego.

KRS: 0000334537 | TOWARZYSTWO EDUKACYJNE LOKOMOTYWA
Prowadzi działalność oświatową, edukacyjną i naukową, w oparciu o tradycyjne wartości i światopogląd katolicki. Prowadzi przedszkole i szkołę
podstawową, organizuje konferencje, wykłady, szkołę dla rodziców, warsztaty i półkolonie dla dzieci.

KRS:  0000336364 | STOWARZYSZENIE 3HO POLSKA
Prowadzi działalność społeczną, naukową i oświatową związaną z promowaniem nauk Kundalini Yogi według systemu Yogi Bhajana w zakresie
kultury fizycznej i psychicznej. Propaguje zdrowy styl życia.

KRS: 0000342519 | FUNDACJA "MUNDUS CANTAT"
Fundacja zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chóralnej, m.in. poprzez
organizację Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT, otwartych warsztatów chóralnych i wokalnych oraz koncertów.

KRS: 0000428510 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "HALS"
Upowszechnia kulturę fizyczną w środowisku dzieci i młodzieży szkół - prowadzi treningi i zajęcia szkoleniowe z żeglarstwa, organizuje 
pozalekcyjne życie sportowe uczniów.

KRS: 0000474643 | FUNDACJA NASZ PRZYJAZNY DOM
Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz wspierania i niesienia pomocy, osobom niesamodzielnym, w szczególności
osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom. Fundacja zbudowała w Sopocie „Przyjazny Dom” - docelowe miejsce zamieszkania
swoich podopiecznych, aktywności społecznej i zawodowej.

KRS: 0000242851 | STOWARZYSZENIE SOPOCKI DOM
Prowadzi działalność wszechstronnej pomocy świadczonej głównie rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera dzieci w nauce 
i rozwoju ich zainteresowań, organizuje ich czas wolny, wypoczynek letni i zimowy. Realizuje zajęcia socjoterapeutyczne,
pedagogiczne, logopedyczne, a także zapewnia posiłki.
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Wykaz sopockich OPP przygotowany przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  na podstawie wykazu 
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021 

opublikowanego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności 
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Kampania "Sopocianie sopocianom 1%" realizowana w ramach zadania "Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu", 
współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Sopotu.


