
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica NOWOLIPKI Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-160 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-887-88-05

Nr faksu E-mail tpm@tpm.org.pl Strona www www.tpm.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-05-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00130164300000 6. Numer KRS 0000009830

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

Ewa Starzyk Prezeska Zarządu TAK

Anna Przeradzka Wiceprezeska Zarządu TAK

Renata Pijarowska Członkini Zarządu TAK

Katarzyna Czyżewska Członkini Zarządu TAK

Monika Szeliga Członkini 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

Iwona Zarzycka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jarosław Gąsiorowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Robak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy, edukacja, profilaktyka i wsparcie dla dzieci, 
młodzieży, osób młodych i dorosłych oraz rodzin
2. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym i dorosłym 
pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dotkniętym problemem 
alkoholowym, innymi uzależnieniami lub przemocą oraz 
niepełnosprawnym
3. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym, dorosłym i 
rodzinom zagrożonym dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, 
pochodzenie społeczne, rasę wyznanie, status materialny, orientację 
seksualną, niepełnosprawność
4. Wspieranie rozwoju grup zawodowych działających na rzecz dzieci, 
młodzieży i osób młodych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i konsultacji z zakresu 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, psychiatrycznej i 
seksuologicznej
2. Psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna i par
3. Wsparcie, edukacja, interwencja kryzysowa, socjoterapia, profilaktyka, 
doradztwo
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów, grup, warsztatów, 
spotkań edukacyjno-informacyjnych
5. Wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży i osób młodych oraz 
dorosłych
6. Organizowanie wykładów, konferencji i seminariów naukowych, 
odczytów oraz sympozjów związanych tematycznie z celami Towarzystwa
7. Organizowanie wyjazdów i obozów treningowych oraz terapeutycznych 
dla dzieci, młodzieży i rodziców
8. Stosowanie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów w tym 
prowadzenie postępowań mediacyjnych
9. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej 
wg obowiązujących przepisów
10. Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i 
społecznych
11. Działalność szkoleniowa z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa
12. Współpraca z osobami, organizacjami oraz instytucjami o podobnych 
celach działania
13. Promocja i organizacja wolontariatu
14. Tworzenie i animowanie alternatywnych lokalnych środowisk 
rówieśniczych, w tym:
a) Inicjowanie i animowanie organizacyjnych form aktywności społecznej 
młodzieży na rzecz siebie i swoich rówieśników w zakresie rozwoju 
osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z 
osiąganiem stanu pełnego zdrowia (psychika, ciało i kontakty 
interpersonalne);
b) Wspieranie przez osoby dorosłe młodzieży w podejmowanych przez nią 
działaniach;
15. Udzielanie młodym ludziom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, 
w tym:
a) Podejmowanie w środowiskach młodzieżowych działań 
profilaktycznych chroniących szeroko rozumiane zdrowie młodego 
pokolenia;
b) Udzielanie profesjonalnej Pomocy w rozwiązywaniu życiowych 
problemów młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

497

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i konsultacji z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla młodzieży, młodych osób i rodziców;
2. Prowadzenie treningów, grup, warsztatów dla młodzieży, młodych dorosłych i rodziców;
3. Wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży i osób młodych oraz dorosłych;
4. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i par;
5. Prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego, seksuologicznego i prawnego dla młodzieży, młodych 
dorosłych i rodziców;
6. Wsparcie, socjoterapia, doradztwo dla młodzieży i młodych dorosłych.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Realizacja projektu 
„Droga do 
samodzielności – 
aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi” w 
ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 
współfinansowanego ze 
środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Projekt był 
przeznaczony dla 40 
osób nieaktywnych 
zawodowo w wieku 
produkcyjnym, z 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności z 
tytułu zaburzeń 
emocjonalnych/psychic
znych i/lub 
długotrwałej i/lub 
ciężkiej choroby na 
podłożu 
psychicznym/emocjona
lnym zamieszkałych na 
terenie M. St. 
Warszawy. 
Celem projektu był: 
• wzrost aktywności 
zawodowej: 
poszukiwanie, podjęcie 
pracy
• wzrost umiejętności 
życiowych, 
psychospołecznych lub 
zawodowych 
niezbędnych do 
aktywnego 
funkcjonowania 
zawodowego
• wzrost umiejętności 
życiowych 
pozwalających na 
samodzielne 
załatwianie różnych 
codziennych spraw
• wzrost umiejętności 
życiowych i 
kompetencji 
niezbędnych do 
pełnienia różnych ról 
społecznych
• stabilizacja 
emocjonalna
• wzrost umiejętności 
wychowawczo-
opiekuńczych otoczenie 
beneficjentów

85.60.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizacja programu 
terapeutycznego 
„Pomoc młodym 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi” dla osób 
niepełnosprawnych 
psychicznie w wieku 18 
– 30 lat zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym
Program realizowany 
jest dzięki wsparciu 
finansowemu 
Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawnych. 
Celem projektu jest 
rehabilitacja odbiorców 
projektu zmierzająca w 
kierunku 
usamodzielnienia się, 
zaistnienia w lokalnym 
życiu społecznym, 
nawiązania 
satysfakcjonujących 
więzi z ludźmi, 
dokonania zmian w 
postrzeganiu siebie i 
swoich możliwości na 
myślenie w kategoriach 
„mogę”, „chcę”, 
potrafię”.
Poprzez tworzenie 
bezpiecznego i 
twórczego środowiska 
społecznego 
odbiorczynie i odbiorcy 
projektu uzyskali  
możliwość uczenia się 
jak wyjść z izolacji, 
budować i utrzymywać 
relacje z ludźmi, 
odnajdywać swoje 
mocne strony i zasoby, 
rozwijać nowe 
umiejętności.

86.90.E

ochrona i promocja 
zdrowia

Realizacja programów: 
1) "Prowadzenie 
działań psychologiczno 
– pedagogicznych i 
specjalistycznego 
poradnictwa 
rodzinnego” 
finansowanego przez 
Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych 
Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy. 
2) „Wspieranie 
programów z zakresu 
rozwiązywania 

88.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

problemów 
społecznych 
związanych z 
uzależnieniem od 
alkoholu oraz przemocą 
w rodzinie 
realizowanych na rzecz 
osób i rodzin 
zamieszkujących bądź 
przebywających na 
terenie Dzielnicy 
Śródmieście m.st. 
Warszawy – program 
współfinansowany 
przez Urząd Dzielnicy 
Śródmieście M.St. 
Warszawy. 3)Działania 
na rzecz profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych oraz 
związanych ze 
współuzależnieniem od 
alkoholu –- ”Młodość 
bez przemocy” – 
program dotowany 
przez Mazowieckie 
Centrum Polityki 
Społecznej w okresie od 
7.06.2013 do 
30.11.2013. 4) Działania 
na rzecz profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych oraz 
związanych ze 
współuzależnieniem od 
alkoholu - "Twój czas na 
zdrowie" - program 
dotowany przez 
Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej w 
okresie od 7.06.2013 do 
15.10.2013. 5) W 
stronę samodzielności - 
program oparcia 
społecznego dla 
młodych osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi w okresie 
od 1 lipca 2013 do 31 
grudnia 2013 r. - 
program finansowany 
przez Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki.
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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 wyników/zysków i strat) 1,559,644.02 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,552,871.53 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 6,772.49 zł

848,341.03 zł

0.00 zł

278,890.00 zł

363,329.34 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

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,377.49 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,490,560.37 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 63,090.66 zł

3,157.00 zł

59,933.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 3,615.49 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 137,860.76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5,693.59 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,377.49 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,536,860.64 zł 2,377.49 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

1,415,010.77 zł 2,377.49 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

13.26 zł

121,836.61 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
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3.6 etatów

21.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

5,606.00 zł

1,398.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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27.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 652,070.52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

202,232.22 zł

202,232.22 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 449,838.30 zł

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

652,070.52 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 652,070.52 zł

4.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

4.00 osób

6.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób

Druk: MPiPS 10



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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

4,157.76 zł

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

443.34 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,012.57 zł

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

5,868.51 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

1,064.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 “Prowadzenie działań 
psychologiczno – 
pedagogicznych i 
specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego”.

Głównym celem zadania była 
ochrona i promocja zdrowia w 
zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom poprzez 
wzmocnienie więzi rodzinnych i 
kompetencji rodzicielskich oraz 
budowanie postaw zdrowego 
stylu życia i ograniczanie 
podejmowanych zachowań 
ryzykownych w wyniku 
prowadzenia działań 
psychologiczno – 
pedagogicznych i 
specjalistycznego poradnictwa 
rodzinnego. Udział w programie 
brała młodzież, młodzi dorośli 
oraz rodzice – mieszkańcy m. st. 
Warszawy.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy.

180,000.00 zł

2 „Wspieranie programów z 
zakresu rozwiązywania 
problemów społecznych 
związanych z uzależnieniem 
od alkoholu oraz przemocą 
w rodzinie realizowanych na 
rzecz osób i rodzin 
zamieszkujących bądź 
przebywających na terenie 
Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy."

Głównymi celami były:- 
Aktywizacja młodzieży i 
rozwijanie zainteresowań, 
nabycie umiejętności 
konstruktywnego spędzania 
wolnego czasu.
- Rozwój samoświadomości: 
potrzeb, możliwości, 
umiejętności.
- Wzrost umiejętności 
społecznych: konstruktywnej 
współpracy, radzenia sobie z 
emocjami, dobrej komunikacji.
- Nabycie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem i 
rozwiązywania problemów.
- Poszerzenie wiedzy na temat 
uzależnień i zachowań 
ryzykownych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd 
Dzielnicy Śródmieście.

37,130.00 zł

3 Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
oraz związanych ze 
współuzależnieniem od 
alkoholu –- ”Młodość bez 
przemocy”.

Celem programu było 
przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie i poprawa 
funkcjonowania rodzin w 
obszarze zdrowia psychicznego 
i pełnionych ról poprzez 
informowanie i edukowanie w 
zakresie: mechanizmów 
przemocy, sposobów ochrony i 
przeciwdziałania zachowaniom 
przemocowym, możliwym 
konsekwencjom doświadczania 
przemocy, jak rozwijać 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach kryzysowych, 
umiejętności życiowe i 
społeczne.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej.

23,770.00 zł
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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)

4 Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
oraz związanych ze 
współuzależnieniem od 
alkoholu

Celem programu edukacyjno – 
profilaktycznego „Twój czas na 
zdrowe życie” była poprawa 
funkcjonowania pod względem 
psychicznym i społecznym 
młodych ludzi w wieku 15 – 26 
lat (młodzież i studenci) 
będących w trudnej sytuacji 
życiowej, zwiększenie ich 
zaradności życiowej, 
wyrównanie szans w zakresie 
kompetencji społecznych, 
uzyskanie większej świadomości 
osobistej, co przełoży się na 
znaczne ograniczenie lub 
rezygnację z picia alkoholu w 
celu radzenia sobie z 
problemami.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej.

19,990.00 zł

5 "W stronę samodzielności - 
program oparcia 
społecznego dla młodych 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi".

Celem programu było 
promowanie powstawania sieci 
oparcia społecznego na rzecz 
aktywizacji społecznej i 
przeciwdziałania wykluczeniu 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz aktywizacja 
społeczna młodych osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
poprzez prowadzenie 
bezpośrednich działań w 
ramach programu jako jednego 
z elementów tej sieci.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 18,000.00 zł

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

1 Program terapeutyczny 
„Pomoc młodym osobom z 
zaburzeniami psychicznymi” 
dla osób niepełnosprawnych 
psychicznie w wieku 18 – 30 
lat zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest 
rehabilitacja odbiorców 
projektu zmierzająca w 
kierunku usamodzielnienia się, 
zaistnienia w lokalnym życiu 
społecznym, nawiązania 
satysfakcjonujących więzi z 
ludźmi, dokonania zmian w 
postrzeganiu siebie i swoich 
możliwości na myślenie w 
kategoriach „mogę”, „chcę”, 
potrafię” poprzez tworzenie 
bezpiecznego i twórczego 
środowiska społecznego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

363,329.35 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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 Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy. 1

2 Wydział Profilaktyki Uzależnień Biura Pomocy i Projektów Społecznych. 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie - Wydział Kontroli Płatników Składek. 1

2 „Droga do samodzielności – 
aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób z 
zaburzeniami psychicznymi”.

Celem projektu był: 
• wzrost aktywności 
zawodowej: poszukiwanie, 
podjęcie pracy
• wzrost umiejętności 
życiowych, psychospołecznych 
lub zawodowych niezbędnych 
do aktywnego funkcjonowania 
zawodowego
• wzrost umiejętności 
życiowych pozwalających na 
samodzielne załatwianie 
różnych codziennych spraw
• wzrost umiejętności 
życiowych i kompetencji 
niezbędnych do pełnienia 
różnych ról społecznych
• stabilizacja emocjonalna
• wzrost umiejętności 
wychowawczo-opiekuńczych 
otoczenie beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych.

848,341.03 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Prezeska Ewa Starzyk lub dwóch 
członków Zarządu działających 

łącznie/02.07.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania
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