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• 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 2020-07-28

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

2001-05-11

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

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 problem

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

„Twój czas na zdrowe życie" – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą z terenu Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy. Program realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku i współfinansowany przez m. st. Warszawa 
dla młodzieży w wieku 15 – 26 lat i rodziców, z obszaru Dzielnicy Śródmieście, w ramach zindywidualizowanej ścieżki wsparcia.
Celem zadania była profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie 
różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych o charakterze psychologicznym i prawnym służących konstruktywnemu 
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rozwiązywaniu problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz 
działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych.
W ramach programu prowadzone były następujące działania: 
• pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni) dla młodzieży i ich rodzin,
• grupa rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym dla młodzieży,
• warsztat psychoedukacyjny dla młodzieży,
• indywidualna pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla młodzieży i ich rodziców,
• poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i ich rodzin.

„Pomoc szansą na zmianę” – program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym, współfinansowany ze 
środków M. St. Warszawy.  Celem programu, który jest realizowany w okresie od grudnia 2018 roku (docelowo do 30 listopada 
2021 roku) jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego warszawskiej młodzieży w wieku od 15 r. ż. do 26 r. ż. i rodzin z 
problemami opiekuńczo – wychowawczymi zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu lub w których 
występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu oraz wzmocnienie zdrowych i 
konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich. Program skierowany jest do mieszkańców m. st. Warszawy, w 
tym w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych i zalecanej szczególnej koncentracji działań w poszczególnych 
dzielnicach.
W ramach programu w 2019 roku prowadzone były następujące działania psychologiczno – pedagogicznych i poradnictwa 
rodzinnego:
• pierwszy kontakt w ramach zadania,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna indywidualna: porady, konsultacje, wsparcie indywidualne, działania interwencyjne i 
edukacyjne dla młodzieży i rodziców,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinna: wsparcie rodzinne dla całych rodzin,
• grupa socjoterapeutyczna z elementami wsparcia dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat,
• integracyjne wyjścia socjoterapeutyczne dla młodzieży
• porady i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców
• superwizja indywidualna i zespołu
• warsztaty wsparcia kompetencji wychowawczych i rozwiązywania problemów dla rodziców.

„Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy ”.  Program współfinansowany 
ze środków M.St. Warszawy. Program skierowany do młodzież w wieku 15 – 26 lat z rodzin dotkniętych przemocą z terenu 
Warszawy, zwłaszcza rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najważniejszymi celami 
projektu realizowanego od 1 lutego 2018 do 30 listopada 2019 oraz od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021 jest ograniczenie 
stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków, zwiększenie dostępności i różnorodności 
oferty specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w 
rodzinach, w których występuje przemoc, poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych 
sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.
W ramach programu w 2019 roku realizowane były następujące działania:
– pierwszy kontakt 
– pomoc psychologiczną indywidualną i rodzinną
– konsultacje prawne
– warsztaty dla młodzieży
– grupy psychoedukacyjne dla młodzieży

„Razem bez przemocy” – program współfinansowany ze środków M. St. Warszawy. Program skierowany do młodych ludzi w 
wieku 15 – 26 lat, którzy doznają obecnie lub doznawali w przeszłości przemocy w rodzinie oraz ich rodzin, mieszkańców 
Warszawy, zwłaszcza rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celami programu realizowanego w latach 2018-2021 są: ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej 
zdrowotnych i społecznych skutków, zwiększenie dostępności i różnorodności oferty specjalistycznej adekwatnej do potrzeb 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc, 
zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia 
sobie w życiu oraz poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, 
zawodowej, społecznej.
W ramach programu w 2019 r. realizowane były działania:
• pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna,
• konsultacje prawne,
• warsztaty dla młodzieży i dla rodziców,
• grupa psychoedukacyjna dla młodzieży.

Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” – współfinansowany przez Państwowy Fundusz 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Towarzystwo Pomocy Młodzieży realizuje program „Pomoc młodym osobom z 
niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Program skierowany był do osób w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy 
wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie : edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról 
życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.
W zależności od potrzeb w 2019 r. beneficjenci programu korzystali z:
• indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje psychiatryczne)
• wsparcia grupowego:
• grupy rozwoju umiejętności życiowych i społecznych
• grupy wsparcia terapeutycznego
• grupy terapeutycznej
• warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
• konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

„Pomoc i wsparcie w kryzysie” – program wsparcia w i po kryzysie psychicznym dla młodzieży i jej rodziców ” – program 
współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Program był współfinansowany ze środków Wojewody 
Mazowieckiego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i realizowany w terminie 1. 06 – 31. 12. 2019. 
Do programu zapraszane były osoby w wieku 18 – 26 lat (w i po kryzysie psychicznym) z problemami psychicznymi typu: 
zaburzenia depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzeniami lękowymi, zespółem stresu pourazowego (na tle 
przemocy lub śmierci bliskiej osoby), z fobią społeczną, czy różnymi  innymi zachowaniami dezadaptacyjnymi 
uniemożliwiającymi lub ograniczającymi wypełnianie ról społecznych i szkolno – zawodowych) oraz ich rodziców / bliskich - z 
terenu województwa mazowieckiego. Celem programu było m.in.: wyjście z kryzysu psychicznego i przeciwdziałanie 
wypadnięciu z ról społeczno – szkolno – zawodowych oraz powrót do życia społecznego jako pełnoprawnej osoby, nawiązanie 
bardziej satysfakcjonujących więzi z innymi, dokonywanie zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.
W ramach programu realizowane były działania:
• Pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni)
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna: poradnictwo, interwencje kryzysowe, konsultacje, wsparcie, 
krótkoterminowa terapia,
• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzinna : poradnictwo, konsultacje, interwencje kryzysowe i wsparcie,
• Konsultacje psychiatryczne,
• Warsztat psychoedukacyjny i wspierający dla młodzieży „Czas na zmianę”,
• Grupa psychoedukacyjna z elementami wsparcia dla młodzieży „Czas na zmianę”.

„Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym – program dla młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych i ich rodzin ”, 
współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Program realizowany od 01.06.2019 do 31.12.2019 dla 
młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych i ich rodzin,  skierowany do młodzieży od 15 do 26 roku życia w i po kryzysie 
psychicznym z problemami psychicznymi typu: zaburzenia depresyjne, w tym z myślami samobójczymi, zaburzeniami lękowymi, 
zespółem stresu pourazowego (na tle przemocy lub śmierci bliskiej osoby), fobiami społecznymi, czy różnymi innymi 
zachowaniami dezadaptacyjnymi.
Uczestnikami zadania były młode osoby i/lub dodatkowo zainteresowani - ich rodzice/bliscy z woj. mazowieckiego (szczególnie 
priorytetowo z otaczających miejscowości podwarszawskich i spoza Warszawy). Program był prowadzony we współpracy z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie i Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
W ramach programu prowadzone były spotkania indywidualne, rodzinne, konsultacje psychiatryczne, zajęcia grupowe, 
warsztat - działania o charakterze psychoedukacyjnym, interwencyjnym, wsparciowym i/lub terapeutycznym.
Program „Wolontariat specjalistyczny – praktyki terapeutyczne” realizowany ze środków Towarzystwa Pomocy Młodzieży 
W ramach projektu TPM „Wolontariat specjalistyczny – praktyki terapeutyczne” wykwalifikowanym wolontariuszom 
umożliwiany jest kontakt z osobami zainteresowanymi pomocą, poprzez konsultacje oraz dobieranie pod kątem możliwości i 
gotowości zawodowych wolontariuszek i wolontariuszy, zapewnienie warunków do regularnego prowadzenia sesji, 
organizowania i moderowania intrawizji, umożliwiających bieżące omawianie postępów oraz trudności w praktykowaniu 
psychoterapii i pomocy psychologicznej. 

„Specjalistyczne indywidualne i grupowe działania na rzecz zdrowia psychicznego ” -  w ramach działalności statutowej 
odpłatnej.
W ramach działalności odpłatnej TPM prowadził projekt pod nazwą „Specjalistyczne indywidualne i grupowe działania na rzecz 
zdrowia psychicznego” Towarzystwo Pomocy Młodzieży realizuje od maja 2017 roku działalność odpłatną.  W 2019 r. działania 
skierowane były do młodzieży, młodych dorosłych, dorosłych, par i rodzin. 
Działania pomocowe realizowane w ramach odpłatnej działalności statutowej TPM stanowią jej niewielką część, są zgodne ze 
statutem Stowarzyszenia i rozliczane zgodnie z przepisami o działalności odpłatnej 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. 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

540

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

1)„Twój czas na zdrowe życie – program dla 
młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub 
przemocą z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy.Program dla młodzieży w wieku 15 – 
26 lat i rodziców.Celem zadania była profilaktyka 
oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy 
w rodzinie poprzez podejmowanie różnorodnych 
działań interwencyjnych i pomocowych o 
charakterze psychologicznym i prawnym 
służących konstruktywnemu rozwiązywaniu 
problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych 
(w tym ograniczenie zjawiska przemocy w 
rodzinie) oraz działań profilaktycznych i 
psychoedukacyjnych.2)„Pomoc i wsparcie w 
kryzysie” – program wsparcia w i po kryzysie 
psychicznym dla młodzieży i jej rodziców”. Celem 
programu było m.in.: wyjście z kryzysu 
psychicznego i przeciwdziałanie wypadnięciu z 
ról społeczno – szkolno – zawodowych oraz 
powrót do życia społecznego jako pełnoprawnej 
osoby, nawiązanie bardziej satysfakcjonujących 
więzi z innymi, dokonywanie zmian w 
postrzeganiu siebie i swoich 
możliwości.3)„Pomoc i wsparcie w kryzysie 
psychicznym – program dla młodzieży 
doświadczającej zaburzeń psychicznych i ich 
rodzin”.W ramach programu prowadzone były 
spotkania indywidualne, rodzinne, konsultacje 
psychiatryczne, zajęcia grupowe, warsztat - 
działania o charakterze psychoedukacyjnym, 
interwencyjnym, wsparciowym i/lub 
terapeutycznym.

88.99.Z 3 160,00 zł
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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

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

1)„Pomoc szansą na zmianę” – program dla 
młodzieży i rodziców zagrożonych problemem 
alkoholowym.Cel programu to poprawa 
funkcjonowania psychospołecznego 
warszawskiej młodzieży w wieku od 15 r. ż. do 26 
r. ż. i rodzin z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi zagrożonych lub dotkniętych 
problemem uzależnienia od alkoholu lub w 
których występują zachowania ryzykowne 
związane lub będące następstwem używania 
alkoholu oraz wzmocnienie zdrowych i 
konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji 
rodzicielskich.2)„Zapewnienie pomocy 
specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym 
różnych form przemocy”.Cel projektu to 
ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i 
zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych 
skutków, zwiększenie dostępności i 
różnorodności oferty specjalistycznej 
adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa w rodzinach, w których 
występuje przemoc, poprawienie 
funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, 
zawodowej, społecznej.3)„Razem bez 
przemocy”.Cel to zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa w rodzinach, w których 
występuje przemoc, zwiększenie motywacji i 
umiejętności osób doznających przemocy w 
rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego 
radzenia sobie w życiu oraz poprawienie 
funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie w różnych sferach życia- 
rodzinnej,zawodowej,społ.

85.60.Z 3 535,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Program terapeutyczny „Pomoc młodym 
osobom z niepełnosprawnością”. Program 
skierowany był do osób w wieku 18-35 lata, 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 
którym problemy wynikające z 
niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie 
w zakresie : edukacji, aktywności zawodowej, 
pełnienia ról życiowych, zawierania i 
utrzymywania relacji, uczestnictwa we 
wszystkich sferach życia społecznego.Celem 
projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i 
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.

86.90.E 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 177 414,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 153 328,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 18 070,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 6 015,45 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

„Specjalistyczne indywidualne i grupowe 
działania na rzecz zdrowia psychicznego ”. 
Nasze działania skierowane były do 
młodzieży, młodych dorosłych, dorosłych, 
par i rodzin zainteresowanymi 
korzystaniem z naszej oferty na rzecz 
ochrony i promocji zdrowia. Działalność ta 
obejmowała pomoc psychologiczno – 
pedagogiczna, w tym: poradnictwo, 
interwencje kryzysowe, konsultacje, 
wsparcie, krótkoterminową terapię. Pomoc 
była świadczona zarówno na rzecz młodych 
osób jak i rodziców oraz rodzin 
poszukujących pomocy i wsparcia często w 

88.99.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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 489,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 105 927,71 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 911,69 zł

2.4. Z innych źródeł 24 085,45 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 246,43 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 496,26 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w 
rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście.

3 160,00 zł

2 Pomoc szansą na zmianę - program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem 
alkoholowym.

3 240,00 zł

3 Program "Razem bez przemocy" 172,00 zł

4 Program "Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form 
przemocy"

123,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

722 985,00 zł

382 942,71 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

w 
tym:

3 038,70 zł

35 872,99 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 187 441,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 384,87 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 176 221,69 zł 8 496,26 zł

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

965 887,14 zł 7 830,80 zł

17 685,13 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

192 649,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

665,46 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. 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)

1,80 etatów

17 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

26 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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 668 391,94 zł

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

668 391,94 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 306,30 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)  

1 444,51 zł

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

140 345,31 zł

140 345,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 528 046,63 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 9 672,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 658 719,94 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

7 141,68 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Pomoc szansą na zmianę - 
program dla młodzieży i 
rodziców zagrożonych 
problemem alkoholowym

Poprawa funkcjonowania 
psychospołecznego 
warszawskiej młodzieży w 
wieku od 15 r. ż. do 26 r. ż. i 
rodzin z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi 
zagrożonych lub dotkniętych 
problemem uzależnienia od 
alkoholu lub w których 
występują zachowania 
ryzykowne związane lub będące 
następstwem używania 
alkoholu oraz wzmocnienie 
zdrowych i konstruktywnych 
więzi rodzinnych i kompetencji 
rodzicielskich. Program 
skierowany jest do 
mieszkańców m. st.Warszawy,w 
szczególności z obszarów 
kumulacji problemów społ.

Prezydent m.st.Warszawy 319 280,00 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

6 648,71 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Zapewnienie pomocy 
specjalistycznej osobom i 
rodzinom doznającym 
różnych form przemocy.

Ograniczenie stosowania 
przemocy w rodzinie i 
zmniejszenie jej zdrowotnych i 
społecznych skutków, 
zwiększenie dostępności i 
różnorodności oferty 
specjalistycznej adekwatnej do 
potrzeb osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, 
zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa w rodzinach, w 
których występuje przemoc, 
poprawienie funkcjonowania 
osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie w różnych sferach 
życia, m.in. rodzinnej, 
zawodowej, społecznej.

Prezydent m.st. Warszawy 125 106,00 zł

3 Razem bez przemocy Ograniczenie stosowania 
przemocy w rodzinie i 
zmniejszenie jej zdrowotnych i 
społecznych skutków, 
zwiększenie dostępności i 
różnorodności oferty 
specjalistycznej adekwatnej do 
potrzeb osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, 
zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa w rodzinach, w 
których występuje przemoc, 
zwiększenie motywacji i 
umiejętności osób doznających 
przemocy w rodzinie do jej 
przerwania i konstruktywnego 
radzenia sobie w życiu oraz 
poprawienie funkcjonowania 
osób dotkniętych przemocą.

Prezydent m.st.Warszawy 134 630,00 zł

4 Twój czas na zdrowe życie-
program dla młodzieży 
zagrożonej uzależnieniami 
i/lub przemocą w rodzinie z 
terenu Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy

Profilaktyka oraz 
przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i przemocy w rodzinie poprzez 
podejmowanie różnorodnych 
działań interwencyjnych i 
pomocowych o charakterze 
psychologicznym i prawnym 
służących konstruktywnemu 
rozwiązywaniu problemów w 
sytuacjach trudnych i 
kryzysowych (w tym 
ograniczenie zjawiska przemocy 
w rodzinie) oraz działań 
profilaktycznych i 
psychoedukacyjnych 
kształtujących prawidłowe 
postawy i promujących zdrowy 
styl życia bez używek młodzieży 
i młodych dorosłych.

Zarząd Dzielnicy Śródmieście 
m.st.Warszawy

60 000,00 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)

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) 

5 Pomoc i wsparcie w kryzysie 
- program wsparcia w i po 
kryzysie psychicznym dla 
młodzieży i jej rodziców.

Wyjście z kryzysu psychicznego i 
przeciwdziałanie wypadnięciu z 
ról społeczno – szkolno – 
zawodowych oraz powrót do 
życia społecznego jako 
pełnoprawnej osoby, 
nawiązanie bardziej 
satysfakcjonujących więzi z 
innymi, dokonywanie zmian w 
postrzeganiu siebie i swoich 
możliwości na myślenie w 
kategoriach: „mogę”, „potrafię”, 
„chcę”, powrót do pełnienia ról 
społecznych.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

40 000,00 zł

6 Pomoc i wsparcie w kryzysie 
psychicznym - program dla 
młodzieży doświadczającej 
zaburzeń psychicznych i ich 
rodzin.

Wyjście z kryzysu młodych osób 
i przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu z życia społeczno – 
szkolno - zawodowego oraz 
wsparcie ich rodzin. Służy temu 
budowanie razem z nimi 
dającego oparcie i życzliwego 
środowiska społecznego 
rozwijającego ich potencjał i 
umiejętności, które spowodują 
wyjście z zamknięcia we 
własnym świecie, dadzą 
możliwość uczestnictwa w życiu 
społecznym na miarę ich 
możliwości i będzie 
przeciwdziałać wyłączeniu ich z 
„normalnego” życia i izolacji 
społecznej.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

50 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Program terapeutyczny - 
Pomoc młodym osobom z 
niepełnosprawnością.

Rehabilitacja odbiorczyń i 
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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

382 942,71 zł
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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)

Wyniki wszystkich kontroli stwierdzają racjonalność i terminowość wydatkowania otrzymanych środków oraz 
prawidłowość i kompletność prowadzonej dokumentacji w ramach realizowanych projektów.Dodatkowo organizacja 
przeprowadziła audyt zewnętrzny zawierający opinię biegłych rewidentów dotyczący projektu Program terapeutyczny 
"Pomoc osobom z niepełnosprawnością" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych za okres od kwietnia 2018 do marca 2019 r. W opinii audytor potwierdził, iż projekt był 
realizowany i rozliczany zgodnie z przepisami prawa, wnioskiem oraz umową.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Starzyk Prezeska Towarzystwa 
Pomocy Młodzieży Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Prezydent m.st. Warszawy 3

2020-07-28
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