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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica NOWOLIPKI Nr domu 6A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-153 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 636 47 29

Nr faksu 22 636 47 29 E-mail biuro@wdpf.org.pl Strona www www.wdpf.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01265589000000 6. Numer KRS 0000061865

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

Anna Wiszenko Przewodnicząca TAK

Stefan Welbel Z-ca Przewodniczącego TAK

Michał Brudny Sekretarz TAK

Tadeusz Strumiłło Skarbnik TAK

Iwona Wiktorska Z-ca Skarbnika 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

Radosław Sagański Przewodniczący TAK

Zygmunt Osmołowski Członek TAK

ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Promocja zdrowia psychicznego.
2. Zwiększenie możliwości uzyskiwania kompetentnej pomocy w sytuacji 
kryzysu psychicznego.
3. Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub 
miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych.
4. Organizacja współpracy pomiędzy grupami samopomocy, placówkami 
profesjonalnymi i władzami lokalnymi.
5. Przedstawianie władzom opinii dotyczących regulacji prawnych, a także 
ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością 
Koalicji.
6. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich 
przez osoby diagnozowane, jako psychicznie chore i niepełnosprawne.
7. Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które 
mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób 
niepełnosprawnych.
8. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych 
celach.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Tworzenie warunków wymiany doświadczeń i informacji w ramach 
Koalicji.
2. Działalność edukacyjna oraz informacyjna.
3. Działalność wydawnicza.
4. Pomoc konsultacyjna dotycząca działalności prowadzonej w ramach 
Koalicji przez
jej członków.
5. Pomoc konsultacyjna dla instytucji i osób podejmujących działalność na 
rzecz zdrowia psychicznego.
6. Przygotowania ekspertyz i prowadzenie prac badawczych, jeśli okaże się 
to niezbędne dla realizowania celów Koalicji.
7. Organizację placówek samopomocowych, terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych oraz innych placówek dostarczających oparcia 
społecznego i ułatwiających integracje społeczną osobom, które miały lub 
mają problemy ze zdrowiem psychicznym.
8. Popieranie działalności samopomocowej osób z problemem zdrowia 
psychicznego i osób niepełnosprawnych.
9. Popieranie działalności samopomocowej rodzin osób wyżej 
wymienionych.
10. Wspieranie starań osób diagnozowanych jako psychicznie chore lub 
niepełnosprawne w podejmowaniu pracy i prowadzeniu niezależnego 
życia.
11. Wspieranie współpracujących ze stowarzyszeniami samopomocy 
profesjonalistów w ich staraniach o podnoszenie swoich kwalifikacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2017 stowarzyszenie „Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego” podtrzymało 
status organizacji pożytku publicznego uzyskany 20 października 2005r., dzięki wywiązaniu się z 
obowiązków sprawozdawczych. Siedzibą stowarzyszenia nadal jest lokal przy ul. Nowolipki 6a, 00 – 153 
Warszawa. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 listopada 
2001r., pod numerem KRS 0000061865. Posiada numer identyfikacyjny REGON 012655890.

Od roku 2001 r. stowarzyszenie skupione jest na prowadzeniu Warszawskiego Domu pod Fontanną 
(WDpF), który powołany został zgodnie z art. 7 pkt.7 statutu stowarzyszenia. WDpF działa w oparciu o 
Międzynarodowe Standardy Modelu Domu-Klubu i od 2004 r. ma status członka Clubhouse 
International – struktury zrzeszającej Domy-Kluby z całego świata. Działanie WDpF jest w pełni oparte 
na samopomocy i współodpowiedzialności członków (uczestników) za jego funkcjonowanie, 
zarządzanie i promocję.

Dane dotyczące uczestnictwa w WDpF na dzień 31 grudnia 2017  roku:
 liczba członków WDpF – 401 osób
 liczba osób, które uzyskały członkostwo w 2017 r. – 16 osób
 liczba osób, jaka podjęła w roku 2017 zatrudnienie w ramach programu Zatrudnienia Przejściowego – 
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3 osoby

Celem WDpF jest wzmacnianie się osób doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego we własnej 
podmiotowości i autonomii, aby w konsekwencji podejmować jak najlepsze ważne dla siebie decyzje, 
angażować się w rozmaite działania i wypełniać różnorodne role społeczne i zawodowe. Model Domu-
Klubu jest komplementarny, ale odmienny wobec modeli, które oferują osobom w trudnej sytuacji 
świadczenia socjalne, świadczenia medyczne lub miejsca pracy w ramach programów zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie prace i zadania WDpF wykonywane są siłami własnymi. WDpF nie 
zatrudnia pracowników, którzy wykonywaliby tylko określone zadania (na przykład gotowanie lub 
sprzątanie) ani profesjonalistów oferujących pomoc terapeutyczną lub socjalną.

Osiągnięciu celu służyła realizacja trzech programów: Programu umiejętności społecznych, Programu 
umiejętności administracyjnych, Programu edukacji i zatrudnienia. Powyższe programy były 
realizowane przez działające na terenie Warszawskiego Domu pod Fontanną Sekcje.

Program umiejętności społecznych  – realizacja: Sekcja Obsługi Domu 
Realizowane działania:
• Zakupy artykułów spożywczych i innych na potrzeby programu, w tym ich planowanie i rozliczanie.
• Przygotowywanie posiłków na potrzeby codzienne oraz na potrzeby szczególnych wydarzeń – 
spotkań, wizyt, imprez na terenie WDpF.
• Zabezpieczenie działania barku.
• Utrzymywanie czystości zaplecza kuchennego i monitorowanie używania poszczególnych sprzętów.
• Prace techniczne – naprawy, konserwacja, drobne remonty.
• Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia - działania informacyjno-edukacyjne, współpraca z 
wybranymi osobami i instytucjami, organizowanie spotkań dotyczących zdrowia. 

Program umiejętności administracyjnych – realizacja: Sekcja Administracji 
Realizowane działania:
• Prowadzenie statystyk i zestawień dotyczących działania WDpF.
• Działania redakcyjne.
• Prowadzenie spraw członkowskich.
• Dbanie o obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
• Dbanie o porządek w WDpF.
• Angażowanie się w działania WDpF prowadzone w ramach programu edukacji i zatrudnienia oraz 
programu umiejętności społecznych.
• Uzyskiwanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej służącej bardziej świadomemu korzystaniu z 
pomocy socjalnej i innej, m.in. współpraca ze specjalistami, wyszukiwanie informacji w Internecie, 
prowadzenie biblioteczki z publikacjami nt. spraw socjalnych.
• Udział/organizowanie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych.

Program edukacji i zatrudnienia – realizacja: Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 
Realizowane działania:
• Realizowanie programu Zatrudnienia Przejściowego – praca na stanowiskach Zatrudnienia 
Przejściowego i pomoc innych członków i pracowników.
• Promowanie i szukanie nowych możliwości Zatrudnienia Przejściowego.
• Wspieranie w tworzeniu i wdrażaniu indywidualnych planów edukacyjnych 
i zawodowych członków WDpF.
• Rozpoznawanie możliwości warszawskiego rynku pracy i edukacji, współpraca z wybranymi 
podmiotami, monitorowanie aktów i przepisów prawnych dotyczących pracy i edukacji.
• Aktualizowanie i utrwalanie informacji o obecnych i planowanych krokach edukacyjnych i 
zawodowych członków – indywidualnych i zbiorczych.
• Bieżąca współpraca międzynarodowa związana z członkostwem w „Clubhouse International” i 
„Clubhouse Europe” oraz inne działania międzynarodowe służące lepszej realizacji Międzynarodowych 
Standardów Modelu Domu-Klubu (dyskusje w WDpF, udział w seminariach, treningach na zewnątrz) i 
uzyskaniu akredytacji.  

Ponadto realizowane były działania wspólne dla wszystkich sekcji:
• Podtrzymywanie kontaktów między członkami bywającymi często w WDpF 
a członkami bywającymi rzadziej (ang. reach-out).
• Współzarządzanie WDpF, w tym udział w codziennych i cotygodniowych zebraniach w WDpF.
• Dbanie o strukturę obiegu informacji i ustaleń, również z zebrań służących podejmowaniu wspólnych 
decyzji.
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• Organizowanie i udział w „wieczorach wtorkowych” oraz innych działaniach rekreacyjnych, 
rozrywkowych.

W 2017 roku WDpF kontynuował aktywną współpracę z wieloma podmiotami/instytucjami 
działającymi w obszarze zdrowia psychicznego. Dotyczyło to zarówno podmiotów administracji 
publicznej, jak i organizacji pozarządowych.

Do innych, ważnych działań i wydarzeń WDpF w roku 2017 roku zaliczyć można:
• Realizację projektu Międzynarodowy model Domu-Klubu w działaniu. Polsko-białoruska wymiana 
wiedzy i praktyk z partnerem białoruskim (Białoruskim Stowarzyszeniem Pracowników Socjalnych) 
dofinansowany w ramach programu RITA.

• Realizację projektu Droga do samopomocy – stacja ewaluacja dofinansowany przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej. W ramach projektu przeprowadziliśmy ewaluację działań WDpF w 
odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Modelu Domu-Klubu, co było niezbędne do starania się 
o kolejną akredytację Clubhouse International.

• Realizację projektu „Domy pod Fontanną” – unikalna forma wsparcia osób 
z zaburzeniami psychicznymi oparta na samopomocowym modelu Domu-Klubu dofinansowanym przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu współpracowaliśmy ze 
środowiskami/organizacjami zainteresowanymi trwałym wdrożeniem Modelu Domu-Klubu w Polsce 
oraz zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję FONTANNA MOŻLIWOŚCI – WSPÓLNIE W 
PRZYSZŁOŚĆ.

• Uzyskanie akredytacji Clubhouse International (drugiej w historii WDpF). Pierwszą bezwarunkową 
trzyletnią akredytację otrzymaliśmy w 2014 roku. Otrzymana w 2017 roku akredytacja jest akredytacją 
warunkową, tzn., aby została przedłużona do trzech lat, WDpF w 2018 r. ma dostarczyć dokumenty 
ilustrujące działania podjęte w celu wypełnienia rekomendacji Clubhouse International. Brzmią one 
następująco:
1. Rekomendujemy, aby Dom-Klub zapewnił skuteczny system kontaktowania się 
z członkami, którzy nie uczestniczą w jego działalności, stają się wyizolowani ze swojego środowiska lub 
są hospitalizowani.
2. Rekomendujemy, aby dzień zorientowany na pracę (ang. work-ordered day) angażował zarówno 
członków i pracowników, tak by pracując ramię w ramię wspólnie prowadzili Dom-Klub.
3. Rekomendujemy, aby Dom-Klub był zorganizowany w jednej lub więcej Sekcji, w których jest 
wystarczająca liczba członków i pracowników oraz ilość sensownej pracy, tak aby dzień zorientowany 
na pracę ((ang. work-ordered day) był wypełniony i angażujący, a spotkania sekcji służyły tworzeniu 
więzi 
i organizowaniu pracy w ramach dnia zorientowanego na pracę.
4. Rekomendujemy, aby Dom-Klub wspierał członków w osiąganiu celów zawodowych i edukacyjnych w 
pomaganiu im wykorzystania okazji edukacyjnych możliwości.
5. Rekomendujemy, aby członkowie, personel i inne wyznaczone osoby brały udział we 
wszechstronnym dwu lub trzytygodniowym treningu dotyczącym Modelu Domu-Klubu w 
certyfikowanej bazie treningowej.
6. Rekomendujemy, aby Dom-Klub miał weekendowy program rekreacyjno-towarzyski i aby święta były 
obchodzone w ich rzeczywistych terminach kalendarzowych.
7. Ponownie rekomendujemy, aby Zarząd Domu-Klubu (Rada Koordynacyjna) składał się z osób, których 
doświadczenie obejmuje dyscypliny takie jak: finanse, prawo, prawodawstwo, rozwój zatrudnienia, 
konsumenckie i środowiskowe wsparcie i rzecznictwo na rzecz Domu-Klubu.

• Wizytę p. Elżbiety Bojanowskiej, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w WDpF, w trakcie, której udzieliła wielu merytorycznych wyjaśnień i wskazówek, niezwykle 
ważnych dla przyszłości naszego i innych Domów pod Fontanną. 

• Aktywny udział członków i pracowników w pierwszym ogólnopolskim Kongresie Zdrowia Psychicznego 
(w roli prelegentów, słuchaczy, wolontariuszy).

Rada Koordynacyjna stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 
współpracowała ze sobą telefonicznie i e-mailowo, kilka razy odbyła spotkania i zebrania. Szczególnie 
cenne i ważne były spotkania odbyte w związku z wizytą akredytacyjną oraz wizytą studyjną 
Białorusinów w ramach wyżej wymienionego projektu.
Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w roku 2017 roku:
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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)

401

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

Kontynuowane było finansowanie działalności WDpF w ramach umów z m.st. Warszawa:
• Ośrodek wsparcia, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie – 
Warszawski Dom pod Fontanną – umowa trzyletnia (2015-2018)
• Klub samopomocy pn. Warszawski Dom pod Fontanną – umowa dwuletnia (2017-2019)
Ponadto realizowane były projekty:
• Międzynarodowy model Domu-Klubu w działaniu. Polsko-białoruska wymiana wiedzy i praktyk 
dofinansowany w ramach programu RITA.
• Droga do samopomocy – stacja ewaluacja dofinansowany przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej. 
• „Domy pod Fontanną” – unikalna forma wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oparta na 
samopomocowym modelu Domu-Klubu dofinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.
Stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego nie prowadziło działalności 
gospodarczej. 
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wykazuje następujące przychody i 
koszty:
Przychody:  510.848,50 zł w tym:
Wszystkie ponoszone koszty, zgodnie z polityką rachunkowości Stowarzyszenia, kwalifikuje się jako 
służące działalności statutowej. W roku 2017 - 504.440,05 zł
Zespół Regionalny na 31 grudnia 2017 zatrudniał 6 osób na podstawie umowy o pracę (w tym jedna 
cały rok na urlopie wychowawczym). 

Członkowie Rady Koordynacyjnej nie otrzymują wynagrodzeń.

Wynik finansowy – zysk 6.408,45 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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie placówki 
samopomocowej 
służącej rehabilitacji i 
integracji społecznej i 
zawodowej osób 
chorujących psychicznie 
pn. Warszawski Dom 
pod Fontanną. Celem 
WDpF jest wzmacnianie 
się osób z zaburzeniami 
psychicznymi we 
własnej podmiotowości 
i autonomii, aby w 
konsekwencji 
podejmować jak 
najlepsze ważne dla 
siebie decyzje, 
angażować się w 
rozmaite działania i 
wypełniać różnorodne 
role  społeczne i 
zawodowe. Model 
Domu-Klubu jest 
komplementarny, ale 
odmienny wobec 
modeli, które oferują 
osobom po kryzysach 
psychicznych 
świadczenia medyczne, 
świadczenia socjalne 
lub miejsca pracy 
dedykowane osobom 
niepełnosprawnym.

91.33.Z

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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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) 510,848.50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 510,848.50 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 0.00 zł

0.00 zł

50,000.00 zł

393,825.66 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36,983.94 zł

192.00 zł

2,110.00 zł

34,681.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,965.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 443,825.66 zł
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2.4. Z innych źródeł 24,073.20 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 6,408.45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 6,408.45 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,965.70 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: 504,440.05 zł 5,965.70 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

504,440.05 zł 5,965.70 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

552.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

6.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

80.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 279,458.36 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

217,416.03 zł

217,416.03 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 62,042.33 zł

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

279,458.36 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 279,458.36 zł

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)

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
(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)

0.00 zł

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)

3,218.00 zł

0.00 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  OKw 
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

0.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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)

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

1 Klub Samopomocy 
„Warszawski Dom pod 
Fontanną”

Głównym celem zadania pn. 
Klub samopomocy „Warszawski 
Dom pod Fontanną” jest 
wspieranie i aktywizacja osób z
zaburzeniami zdrowia 
psychicznego prowadzona w 
środowisku lokalnym, przy 
wykorzystaniu dorobku i 
standardów
międzynarodowego Modelu 
Domu-Klubu.

M.st. Warszawa 213,120.00 zł

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

0.00 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

5,501.51 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (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

2 „W drodze do samopomocy 
- stacja ewaluacja”

Głównym celem projektu „W 
drodze do samopomocy - stacja 
ewaluacja” jest 
przeprowadzenie i 
upowszechnienie na terenie 
województwa mazowieckiego 
dobrej praktyki ewaluacji i 
podnoszenia jakości działań 
samopomocowych 
prowadzonych przez osoby z 
problemami zdrowia 
psychicznego, w oparciu o 
międzynarodowy model Domu-
Klubu.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

33,390.54 zł

3 „Międzynarodowy model 
Domu-Klubu w działaniu. 
Polsko-białoruska wymiana 
wiedzy i praktyk”

Projekt stanowił kontynuację 
współpracy międzynarodowej 
w zakresie deinstytucjonalizacji 
ochrony zdrowia
psychicznego w kierunku 
środowiskowym.

Program RITA 34,681.94 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 „Domy pod Fontanną” – 
unikalna forma wsparcia 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi oparta na 
samopomocowym modelu 
Domu-Klubu

Zwiększenie integracji 
społecznej osób z problemami 
zdrowia psychicznego - 
zaburzeniami i chorobami 
psychicznymi - w środowisku 
lokalnym poprzez rozwój 
nowych form działania, 
bazujących na 
międzynarodowym modelu 
Domu-Klubu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

50,000.00 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Kwaśniewska (d. 
Wiszenko), przewodnicząca, 

13.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 14


