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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

2001-11-15

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

Mirosław Horbaty Przewodniczący Rady 
Koordynacyjnej

TAK

Jakub Tercz Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Koordynacyjnej

TAK

Piotr Szof Skarbnik TAK

Anna Kwaśniewska Zastępca Skarbnika TAK

Jakub Zawiła Niedźwiecki Sekretarz 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

Piotr Żemantowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Robert Michałkiewicz Członek TAK

Bolesław Walędzik Członek TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami statutowymi Zespołu Regionalnego Koalicji na rzecz Zdrowia 
Psychicznego, opisanymi w art.6., są:
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)                       

Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego realizuje cele 
statutowe (art.7.) poprzez: 
1. Tworzenie warunków wymiany doświadczeń i informacji w ramach 
Koalicji.
2. Działalność edukacyjną oraz informacyjną.
3. Działalność wydawniczą.
4. Pomoc konsultacyjną dotyczącą działalności prowadzonej w ramach 
Koalicji przez
jej członków.
5. Pomoc konsultacyjną dla instytucji i osób podejmujących działalność na 
rzecz zdrowia psychicznego.
6. Przygotowanie 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 integrację 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

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W 2019 ROKU

W 2019 r. działalność stowarzyszenia skupiona była na prowadzeniu Warszawskiego Domu pod Fontanną (WDpF), który 
powołany został w 2001 r. zgodnie z pkt 7) statutu. WDpF to dzienna placówka samopomocowa działająca zgodnie z 
międzynarodowym Modelem Domu-Klubu. Potwierdzeniem działania zgodnie ze Standardami Modelu jest otrzymana 
dwukrotnie Akredytacja Clubhouse International. Ważność drugiej z kolei trzyletniej Akredytacji upływa w 2021 roku. Jako że 
prowadzenie WDpF jest obecnie jedyną działalnością Stowarzyszenia, Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia jest jednocześnie 
Zarządem Domu.

Na dzień 31.12.2019 do Stowarzyszenia należało 72 członków i członkiń.
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W 2019 roku Stowarzyszenie kontynuowało aktywną współpracę z wieloma podmiotami/ instytucjami działającymi w obszarze 
zdrowia psychicznego. Dotyczyło to zarówno podmiotów administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych.

WYBÓR WŁADZ STOWARZYSZENIA

Podczas Zebrania Walnego w 2019 roku zostały wybrane nowe władze: Rada Koordynacyjna oraz Komisja Etyki i Komisja 
Rewizyjna. Członkowie Rady wspierali w 2019 roku działalność stowarzyszenia zgodnie ze swoimi kompetencjami i 
doświadczeniem w następującym składzie: 

Mirosław Horbaty, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej, jest członkiem prowadzonego przez stowarzyszenie Domu-Klubu 
Warszawski Dom pod Fontanną. Wybrany został do Rady ze względu na niezwykle odpowiedzialne traktowanie spraw Domu-
Klubu, w tym reprezentowania go na zewnątrz. Jest szczególnie cennym rzecznikiem Zatrudnienia Przejściowego. Przedstawia 
na wielu wydarzeniach publicznych własną ścieżkę zawodową: ma za sobą kilka miejsc ZP zakończonych podjęciem stałej 
samodzielnej pracy dzięki referencjom z ostatniego ZP.  W związku ze stałym miejscem pracy mniej udziela się w Domu-Klubie, 
ale niejednokrotnie to właśnie on inicjował spotkania Rady czy kontakty między Radą a Domem-Klubem.

Jakub Tercz, Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej, jest z wykształcenia i zawodu filozofem, obecnie doktorem filozofii, 
od lat związanym z Uniwersytetem Warszawskim. Daje to nam pewność, że gdy Dom-Klub potrzebuje wysokiej klasy prelegenta 
czy konsultanta w kwestiach społecznych, w tym żywotnych dla członków,  jak np. prawa obywatelskie czy pacjenckie, zawsze 
możemy na niego liczyć. W Domu-Klubie bywali specjaliści z takich dziedzin jak media (pod kątem naszego rzecznictwa) czy 
umiejętności komunikacji społecznej (pod kątem relacji w Domu-Klubie i prywatnych relacji każdego z nas).  Jakub jest jednym z 
najczęściej bywających w Domu-Klubie członków Rady (nie będącym członkiem ani stałym pracownikiem Domu-Klubu). Jest na 
bieżąco w sprawach Domu-Klubu, zawsze gotowym wspomóc. 

Piotr Szof, skarbnik Stowarzyszenia. Piotr z wykształcenia i zawodu jest italianistą. Od 4 lat jest członkiem Warszawskiego Domu 
pod Fontanną, nad którym Stowarzyszenie sprawuje pieczę, bardzo aktywnym i angażującym się w różne przedsięwzięcia. 
Ponieważ przychodzi do Domu-Klubu prawie codziennie (a obecnie w dobie pandemii uczestniczy w prawie każdym zdalnym 
spotkaniu jego członków i pracowników), jest na bieżąco ze wszystkim, co się w nim dzieje. Ten fakt przekłada się na sprawy 
Stowarzyszenia, którego członkowie wiedzą, że mogą na Piotrze polegać.

Anna Kwaśniewska, z-ca Skarbnika, jest z wykształcenia i zawodu pielęgniarką psychiatryczną, a z naszej perspektywy – przede 
wszystkim twórczynią jednego z pierwszych polskich NGO ’s zrzeszających osoby z problemami zdrowia psychicznego i 
pierwszego w Polsce hostelu adresowanego do nich. Ze względu na to właśnie swoje doświadczenie, jest dla społeczności 
Domu-Klubu oraz członków Rady ogromnym autorytetem w sprawach relacji, w tym poważnych trudności, w Domu-Klubie. 
Nigdy nie odmawia zapoznania się, przedyskutowania i pomocy w podjęciu najwłaściwszych kroków właśnie w tego typu 
„miękkich” sprawach, w których zwraca się niej dyrektor Domu-Klubu.

Jakub Zawiła Niedźwiecki, sekretarz Rady stowarzyszenia, aktualnie doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego, sekretarz czasopisma ETYKA, przygotowuje pracę doktorską nt. bioetycznych aspektów podejmowania decyzji 
terapeutycznych przez pacjentów psychiatrycznych, związany jest także z Centrum Bioetyki i Bioprawa UW. W WDpF służy 
ekspercką wiedzą na temat prawnych, etycznych i społecznych kwestii związanych z modelem D-K oraz zawiązywanymi przez D-
K współpracami. Z uwagi na posiadany także tytuł Master of Business Administration jest także sprawnym doradcą w zakresie 
zarządzania.

Do wybranych w 2019 członków Komisji Rewizyjnej:
– Piotr Żemantowski – Przewodniczący
– Robert Michałkiewicz - Z-ca Przewodnicącego
– Bolesław Walędziak - Sekretarz

Resp. Komisji Etyki:
– Marian Anasz – Przewodniczący
– Anna Szymańska – Z-ca Przewodniczącego
– Bożena Molska – Sekretarz

DZIAŁALNOŚĆ RADY KOORDYNACYJNEJ 

W 2019 roku Rada Koordynacyjna była aktywnie zaangażowana w sprawy WDpF, m.in: 
– uczestniczyła w formułowaniu odpowiedzi na Rekomendacje i Wskazówki w zakresie finansowania, zarządzania i 
administrowania dla Clubhouse International.
– Członkowie Stowarzyszenia za pośrednictwem Rady zostali zaproszeni do wsparcia Międzynarodowego Seminarium Domów-
Klubów w Norwegii.
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– Na odświeżonej stronie internetowej www.wdpf.org.pl powstała zakładka na temat stowarzyszenia.
– Rada wspierała WDpF w analizie i proponowaniu zmian ustawy o ochronie zdrowia psychicznego kierowanych przez 
Departament ds. Zdrowia Psychicznego przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
– Rada Koordynacyjna oraz członkowie Komisji odbywali nieformalne spotkania

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO DOMU POD FONTANNĄ W 2019 ROKU

Wszystkie zadania publiczne (projekty) Stowarzyszenia w 2019 roku służyły kontynuowaniu i rozwijaniu działalności WDpF. W 
2019 roku Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne w oparciu o następujące umowy dotacyjne (zdarzenia prawne o 
skutkach finansowych):

REALIZOWANE PROJEKTY
– Klub samopomocy pn. “Warszawski Dom pod Fontanną ” - umowa wieloletnia zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa 
26.01.2017 r. Środki w roku 2019 to  471240,00 zł. Realizacja zadania publicznego zakończona 31.12.2019 r., dotacja rozliczona.
– WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO - umowa wieloletnia zawarta z Miastem 
Stołecznym Warszawa 20.01.2019 r. Środki w roku 2019 to 90199,45 zł. Realizacja zadania publicznego zakończy się 30.11.2021
 r.
– “Mój cel? Samodzielność!” - umowa wieloletnia zawarta z Województwem Mazowieckim 10.07.2018 r. Środki w roku 2019 to 
46498,32 zł. Realizacja zadania publicznego zakończy się 30.11.2020 r.
– “Wyjątkowa Witryna Warszawskiego Domu pod Fontanną ” - umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa 15.04.2019. 
Środki w roku 2019 to 6500,00 zł. Realizacja zadania publicznego zakończona, dotacja rozliczona.
– “Polska-Norwegia-Świat: Warszawski Dom pod Fontanną na Międzynarodowym Seminarium Domów-Klubów ” - umowa 
zawarta z Narodowym Instytutem Wolności 17.09.2019 Środki w roku 2019 to 10000,00 zł. Realizacja zadania publicznego 
zakończona, dotacja rozliczona.

OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Zadanie publiczne KLUB SAMOPOMOCY pn. “Warszawski Dom pod Fontanną ”. 

Jego głównym celem było odzyskiwanie samodzielności i zdrowia oraz integracja społeczno-zawodowa dorosłych osób 
chorujących psychicznie, w oparciu o międzynarodowy model Domu-Klubu. WDpF, działający zgodnie ze standardami modelu 
Domu-Klubu, stanowił przestrzeń wzmacniania swojej podmiotowości oraz odzyskiwania, nabywania i rozwijania swoich 
kompetencji oraz trwałego podejmowania wybranych ról społecznych i zawodowych, co sprzyjało pełnej integracji w 
najbliższym otoczeniu i społeczeństwie.

Na ten ogólny rezultat składało się uczestnictwo w pięciu oferowanych działaniach.

Działanie 1: Wspólne działania na terenie WDpF w ramach dnia zorientowanego na pracę (od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9:00-17:00). Działania toczyły się w trzech sekcjach: Sekcji Administracji, Sekcji Zatrudnienia i Edukacji oraz Sekcji 
Obsługi Domu. Sekcja Administracji zajmowała się m.in. sprawami członkowskimi, sprawami administracyjnymi (prowadzeniem 
recepcji, uzupełnianiem statystyk, przygotowywaniem danych do sprawozdań, zarządzaniem korespondencją przychodzącą i 
wychodzącą, pomocą w sprawach kadrowych), promocją WDpF, wspieraniem członków w sprawach socjalno-bytowych (w tym 
kontaktowaniem się z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się tymi sprawami). Sekcja Zatrudnienia i Edukacji m.in. 
rozpoznawała warszawski rynek pracy i edukacji, koordynowała spotkania edukacyjne na na terenie WDpF, wspierała członków 
w podejmowaniu kroków edukacyjnych i zawodowych, np. w dostępie do bezpłatnych programów aktywizacji i rehabilitacji 
zawodowej, możliwości kształcenia i zwiększania kompetencji itd. (w tym kontaktowała się z podmiotami zewnętrznymi), 
kontynuowała współpracę międzynarodową związana z ruchem Domów-Klubów na świecie i sprawami pokrewnymi, w tym: 
działaniami dotyczącymi szkoleń i innych form kształcenia się pracowników i członków w zakresie modelu Domu-Klubu i jego 
standardów, ewaluacją i międzynarodową akredytacją WDpF. Sekcja Obsługi Domu m.in. obsługiwała i zaopatrywała barek, 
przygotowywała obiady i dbała o obsługę kulinarną ważnych wydarzeń w WDpF (m.in. na spotkanie świąteczne z okazji 
Wielkanocy i spotkanie świąteczne 24 grudnia, wizytę czterdziestu rzeczników prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego), dbała 
o potrzebne drobne naprawy i prace konserwacyjne w lokalu, promowała zdrowie i zdrowy styl życia, np. poprzez organizację 
spotkań edukacyjnych, wspierała członków w dostępie do specjalistów zdrowia psychicznego (w tym kontaktowała się z 
podmiotami zewnętrznymi). Każda sekcja kontaktowała się i wspierała swoich członków, którzy nie pojawiali się osobiście w 
WDpF, brała udział we współzarządzaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji w drodze konsensusu, m.in. w trakcie codziennych 
spotkań sekcji oraz cotygodniowych Zebrań Generalnych całego WDpF oraz sprzątała swoje i wspólne przestrzenie.

W roku 2019 w działanie zaangażowało się średnio 87 różnych osób w skali miesiąca, czyli więcej niż zakładaliśmy.

Działanie 2: Wspólne działania promocyjno-edukacyjne poza WDpF. W roku 2019 w działanie zaangażowało się  26 różnych 
osób. Wzięły one udział łącznie w 23 wydarzeniach o charakterze promocyjno-edukacyjnym poza WDpF, związanych 
tematycznie z obszarem naszej działalności. We wszystkich wydarzeniach promocyjno-edukacyjnych każdorazowo uczestniczyły 
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minimum dwie osoby: członek (uczestnik) i pracownik WDpF. Przykładowe wydarzenia w roku 2019: II Kongres Zdrowia 
Psychicznego, Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, konferencja Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej, 
Korowód Wolski, szkolenie „Procedura Niebieskie Karty”, konferencja prasowa dotycząca kampanii „Nie świruj – idź na 
wybory”.
Działanie 3: Wsparcie indywidualne dotyczące spraw zdrowotnych, socjalnych, życiowych członków, mające miejsce w 
środowisku (poza WDpF). W roku 2019 z tego typu wsparcia, przy osobistym udziale i zaangażowaniu pracownika WDpF, 
skorzystało 8 osób. W ramach tego działania odwiedzaliśmy członków w szpitalach psychiatrycznych, wspieraliśmy podczas 
rozprawy sądowej, uczestniczyliśmy w rozmowach w ośrodku pomocy społecznej. 
Działanie 4: Aktywności rekreacyjno-towarzyskie na terenie WDpF (w każdy wtorek w godzinach 17:00-20:00, czasami w 
soboty). W roku 2019 w działanie zaangażowało się średnio 25 osób w skali miesiąca. Poza rozmowami i odpoczynkiem, 
wieczory wtorkowe upływały np. na graniu w gry planszowe, próbach zespołu muzycznego, pieczeniu ciast, słuchaniu muzyki, 
graniu w ping-ponga itp. WDpF działał również w jedną z grudniowych sobót (sobota rekreacyjno-towarzyska w klimacie 
świątecznym). Ponadto zorganizowana została impreza sylwestrowa 31 grudnia w godzinach 18:30-2:30.
Działanie 5: Aktywności rekreacyjno-towarzyskie w środowisku (poza WDpF). W roku 2019 w działanie zaangażowały się 24 
osoby. W ramach tego działania zorganizowanych zostało 5 wydarzeń poza WDpF, które toczyły się w soboty. Każde trwało min. 
5 godzin. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Lasu Młocińskiego (spacer, ognisko, prom), sportową sobotę rekreacyjno-towarzyską 
w Ogrodzie Krasińskich, spacer do Muzeum Warszawy na prelekcję filmu, a po seansie spacer do WDpF i wspólne pieczenie i 
słuchanie muzyki, grzybobranie w lasach pomiędzy Józefowem a Falenicą, wyjście do kawiarni oraz wspólne obejrzenie 
spektaklu „Smuga cienia”, wystawianego przez „Teatru Kryzys” w Domu kultury Stokłosy.

Zadanie publiczne „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO ”
Jego głównym celem było zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi służącej 
przygotowaniu do samodzielnego życia w społeczeństwie. Cel ten realizowany był poprzez:
1. Wspieranie członków we wchodzeniu na rynek pracy – budowanie i korzystanie przez członków ze stabilnego programu 
Zatrudnienia Przejściowego (na zasadach samopomocy).
2. Wzmacnianie członków w sferze społeczno-zawodowej w wymiarze indywidualnym i grupowym - udzielanie wsparcia i 
wzajemne wspieranie się członków samopomocowej społeczności WDpF w pozytywnych decyzjach i działaniach dotyczących 
samodzielnego życia w społeczeństwie.
W ramach projektu:
1. Przeprowadziliśmy działania promocyjno-informacyjne wśród członków WDpF w celu rekrutacji, którymi objętych zostało 25 
osób
2. Zapewniliśmy zrekrutowanym członkom wstępne przygotowanie się (na terenie do pracy WDpF) do pracy – odpowiednio do 
potrzeb oraz treningi w miejscu pracy - aż do momentu samodzielnego wykonywania pracy (zgodnie z optymalnym, 
dziewięciomiesięcznym cyklem ZP).
3. Zapewniliśmy wsparcie w kontynuowaniu pracy w Zatrudnieniu Przejściowym, w tym zastępstwa (przez innych członków) w 
razie absencji w miejscu pracy, w tym stała współpraca ze stronami zatrudnienia, monitorowanie przebiegu pracy w danym 
miejscu Zatrudnienia Przejściowego.
4. Przeprowadziliśmy ewaluację realizowanego programu Zatrudnienia Przejściowego (zarówno w wymiarze indywidualnym jak 
i grupowym). Ankiety ewaluacyjne w poszczególnych cyklach Zatrudnienia Przejściowego wypełniło 9 osób.
5. Zapewniliśmy możliwość korzystania z Samopomocowego Klubu Pracy. Skorzystało z niego 28 osób.
6. Zorganizowaliśmy 10 spotkań o ścieżkach zawodowych. Wzięło w nich udział 37 osób. Tematy spotkań:
1. Co można zrobić w języku programowania Asembler?
2. Kim jest asystent zdrowienia?
3. Pisanie – pasja czy pomysł na karierę zawodową?
4. Zawód – artysta.
5. Muzyk – pasja czy pomysł na karierę zawodową?
6. Praca w sortowni i jako listonosz – doświadczenia członków WDpF.
7. Blog – pasja czy pomysł na karierę zawodową?
8. Samopomocowy Klub Pracy.
9. Nasze ścieżki zawodowe.
10. Ćwiczenia, które mogą pomóc w znalezieniu wymarzonej pracy.
Wszystkie wymienione wyżej rezultaty działań w projekcie były zgodne lub wyższe niż rezultaty szacowane na etapie składania 
oferty. 

Zadanie publiczne „MÓJ CEL? SAMODZIELNOŚĆ!”

Jego głównym celem jest wsparcie osób doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego w podejmowaniu trafnych i 
skutecznych kroków do samodzielności społecznej, przy zastosowaniu konsultacji w zakresie wyznaczania indywidualnych 
celów. Realizacja projektu rozpoczęła się i jest  przewidziana do 30.11.2020. Projekt przyczyni się do wzmocnienia motywacji i 
umiejętności osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie formułowania, operacjonalizowania i znajdowania możliwości 
realizacji własnych celów, począwszy od trafnego wyboru celów priorytetowych w danym czasie. 
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W okresie obejmowanym przez sprawozdanie rozpoczęto realizację trzech działań: pierwszego, drugiego i trzeciego, które będą 
kontynuowane w roku 2020. 

Działanie 2. Przeprowadziliśmy 56 indywidualnych spotkań konsultacyjnych w ramach wypracowanego przez Grupę 
Wspierającą MCS modelu Konsultacji Koleżeńskich. Spotkania te mają na celu wzmacnianie osiągania celów indywidualnych. 
Pracownicy i członkowie występują tutaj na równi w roli osób udzielających oraz korzystających z konsultacji.

Działanie 3. Zorganizowaliśmy 2 spotkania warsztatowe z udziałem przedstawicieli środowisk zainteresowanych samopomocą i 
wspieraniem osiągania celów indywidualnych. Warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem: uczestniczyło w nich kolejno 
41 i 27 osób reprezentujących bardzo zróżnicowane instytucje i środowiska, m.in: Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy 
Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, liczne organizacje pozarządowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Działanie 4. Prowadziliśmy akcję informacyjno-promocyjną angażującą osoby z zaburzeniami psychicznymi w roli rzeczników 
samopomocy i własnej samodzielności społecznej. W ramach tego działania: przygotowano i kolportowano ulotkę promującą 
WDpF oraz inicjowanie i prowadzenie placówek i działań samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Opublikowano cykl 12 postów na portalu społecznościowych Facebook pokazujących kolejne działania projektu i aktywne 
zaangażowanie osób doświadczających problemów psychicznych. Przeprowadzono 5 wizyt w placówkach następujących 
partnerów: Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, CARITAS (schronisko i mieszkanie 
chronione), Ośrodek Terapii w Środowisku Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Punkt Konsultacyjno-Koordynacyjny 
Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zadania publiczne “WYJĄTKOWA WITRYNA WDpF ” oraz “POLSKA-NORWEGIA-ŚWIAT”

W 2019 r. realizowaliśmy również dwa kilkumiesięczne zadania publiczne: “Wyjątkowa Witryna Warszawskiego Domu pod 
Fontanną” oraz “Polska-Norwegia-Świat: Warszawski Dom pod Fontanną na Międzynarodowym Seminarium Domów-Klubów ”. 
Rezultatem pierwszego z nich jest zmodernizowana strona internetowa www.wdpf.org.pl. Dzięki realizacji drugiego z nich, 
reprezentanci WDpF (pracowniczka Agnieszka Osuch i członek Marcin Letachowicz) uczestniczyli w Międzynarodowym 
Seminarium Domów-Klubów w Norwegii. Było to pierwsze po sześcioletniej przerwie uczestnictwo WDpF w wydarzeniu o 
charakterze międzynarodowym związanym z ruchem Domów-Klubów. Udział w tego typu zdarzeniach stanowi jedyną 
możliwość dokształcania się i wymiany doświadczeń ze środowiskami realizującymi działania oparte na tym samym podejściu i 
standardach. Uczestniczyliśmy w 8 sesjach plenarnych oraz 10 warsztatach w ciągu 5 dni Seminarium. Przedstawiliśmy 
prezentację pn. „Podejmowanie decyzji przez konsensus – praktyczny przewodnik”, wzięliśmy udział w dyskusji na temat 
propozycji zmian w Międzynarodowych Standardach Modelu Domu-Klubu, braliśmy udział w wydarzeniach integracyjnych. 
Dzięki udziałowi w Seminarium podnieśliśmy wiedzę i wymienialiśmy się doświadczeniami w bezpośrednim dialogu z innymi 
Domami-Klubami. Mieliśmy wpływ na kreowanie dalszego rozwoju ruchu Domów-Klubów oraz doświadczyliśmy silnej 
ponadnarodowej integracji przy jednoczesnym zaznaczaniu obecności i unikalnego wkładu każdego z krajów.

OGÓLNA SYTUACJI WDpF W 2019 ROKU

Rok 2019 był pierwszym rokiem działania po dużej zmianie finansowania WDpF, jaka nastąpiła pod koniec roku 2018. Wcześniej 
środki na stałe działania Sekcji i Biura pochodziły z dwóch źródeł: od Wojewody Mazowieckiego (obejmowały Sekcję 
Administracji i część Biura, opiewały na tzw. 30 miejsc w klubie samopomocy) oraz od Miasta st. Warszawy (obejmowały Sekcję 
Obsługi Domu, Sekcję Zatrudnienia i Edukacji i część Biura). Taki podział generował wiele trudności, w tym w dokumentowaniu i 
rozliczaniu rezultatów, które były zupełnie inne dla obu projektów. Wielkiej uwagi wymagało m.in. klarowne oddzielenie kiedy 
dana osoba korzystała z jakiego projektu (monitorowaliśmy to z dokładnością co do ½ godziny). Po zmianie, którą 
zawdzięczamy naszym długim zabiegom, przy wsparciu p. Wiesławy Kacperek-Biegańskiej z MUW i Barbary Kucharskiej z MCPS 
oraz otwartości wszystkich stron, nastąpiło ustalenie i wdrożenie nowych umów dotacyjnych. Obecnie działalność wszystkich 
trzech sekcji i biura WDpF finansowana jest z jednego źródła – przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach projektu Klub 
samopomocy pn. “Warszawski Dom pod Fontanną ” (opiewa na tzw. 70 miejsc w klubie samopomocy). Co za tym idzie – 
monitoring i rozliczanie rezultatów jest jednolite i uproszczone. Mamy teraz 5 działań całego WDpF. Szóstym działaniem, 
odrębnie finansowanym przez Miasto, są działania dotyczące Zatrudnienia Przejściowego, w ramach projektu WYKORZYSTAJ 
SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO.

Faktem jest jednak, że ogólna pula środków na stałe działania WDpF nie wzrosła dzięki tej zmianie na tyle, by zapewnić nam 
optymalny stabilny poziom finansowania. Z jednej strony – przyznanie nam 70 zamiast 30 miejsc w klubie samopomocy wiązało 
się z przyjęciem najniższej stawki na jedno miejsce, choć liczyliśmy, że utrzymana zostanie nieco wyższa stawka, przyznana nam 
poprzednio. Z drugiej strony – Miasto znacznie obniżyło  nam środki, które zgłosiliśmy jako konieczne do prowadzenia działań z 
zakresu Zatrudnienia Przejściowego, w tym między innymi środki na wynagrodzenie dla jednego pracownika. W efekcie, przy 
dodatkowym lawinowym wzroście wszelkich kosztów zakupów i usług w Polsce i Warszawie, nadal borykaliśmy się z 
niedoborem środków. Braki dotyczyły środków na zakupy i usługi, a przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników. 
Wynagrodzenia były nadal znacząco niższe od oczekiwanych (nie możemy „dogonić” nawet ciągle wyższej średniej krajowej) i 
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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

415

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

powodowały odejścia pracowników i trudności w zatrudnieniu nowych. Nie pozwalały też wystarczająco wyposażyć Domu w 
sprzęty ułatwiające pracę, np. telefony komórkowe. Taka sytuacja powodowała też to, że obie dyrektorki były nieustająco 
zaangażowane w bieżące prace Sekcji (ze względu na niedobór pracowników) i miały ograniczone możliwości pozyskiwania 
nowych środków poprzez składanie nowych projektów czy inne działania.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz 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

91.33.Z 8 762,60 zł

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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8 762,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 624 437,77 zł

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) 659 912,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 659 912,41 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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

w 
tym:

0,00 zł

527 738,32 zł

96 699,45 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 081,00 zł

2.4. Z innych źródeł 24 631,04 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 762,60 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 661 909,37 zł 8 762,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

661 909,37 zł 8 762,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 wydatki na działania statutowe nie sfinansowane dotacjami i darowiznami 8 762,60 zł

1 działalność Warszawskiego Domu pod Fontanną 8 762,60 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

281,00 zł

1 800,00 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 996,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

12 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)

8,75 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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5 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 413 290,12 zł

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

413 290,12 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)

0,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 936,10 zł

1 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

398 732,50 zł

398 732,50 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 557,62 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 413 290,12 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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)

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

1 Wykorzystaj szansę - 
Warszawski Program 
Zatrudnienia Przejściowego

zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 
służące przygotowaniu się do 
samodzielnego życia w 
społeczeństwie.

miasto st. Warszawa 90 199,45 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

6 254,15 zł

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

1 Klub Samopomocy pn 
Warszawski Dom pod 
Fontanną

odzyskiwanie samodzielności i 
zdrowia oraz integracja 
społeczno -zawodowa 
dorosłych osób chorujących 
psychicznie, w oparciu o  
międzynarodowy model Domu-
Klubu

Wojewoda Mazowiecki 471 240,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Boguszewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15

Druk: NIW-CRSO 14


