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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 2021-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina PRUSZKÓW

Powiat PRUSZKOWSKI

Ulica UL. ZACHODNIA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość PRUSZKÓW Kod pocztowy 05-800 Poczta PRUSZKÓW Nr telefonu 500153783

Nr faksu E-mail fundacjaspz@gmail.com Strona www www.studio-psychologii.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-11-19

2014-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14195395000000 6. Numer KRS 0000316481

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

Małgorzata Anna Kruk Prezes TAK

Katarzyna Małgorzata 
Banach

Wiceprezes 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

Filip Bogumił Pierowski Członek Rady Fundacji TAK

Ewa Bednarska Członek Rady Fundacji NIE

Magdalena Sobota Członek Rady Fundacji TAK

STUDIO PSYCHOLOGII ZDROWIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie 
ochrony zdrowia i psychologii, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o 
charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym i charytatywnym.

1. Udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, 
terapii indywidualnej bądź grupowej obejmującej profilaktykę, diagnozę i 
terapię.
2. Działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień, 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym dla osób 
niepełnosprawnych. 
3. Działalność  na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie.
4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi        w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Praktycznych zastosowań psychologii w edukacji, medycynie, kulturze i 
życiu społecznym oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii.
7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia, w 
ochronie życia rodzinnego  i profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce 
uzależnień.
8. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów.
9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność naukowa, oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki 
uzależnień,  pomocy społecznej,   rehabilitacji zawodowej i społecznej, w 
tym osób niepełnosprawnych.
10. Pozyskiwanie funduszy na statutowe cele fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele statutowe zarówno w formie odpłatnej i 
nieodpłatnej.

W formie nieodpłatnej poprzez:
1) udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, 
terapii indywidualnej, bądź grupowej obejmującej profilaktykę , diagnozę i 
terapię,
2)działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień, 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej , w tym dla osób 
niepełnosprawnych,
3)działalność na rzecz interesów grup marginalizowanych,
4)działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
5)współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,
6) praktycznych zastosowań psychologii w medycynie, edukacji, kulturze i 
życiu społecznym oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii,
7)inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie zdrowia, w 
ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce 
uzależnień,
8)prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,
9)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność naukowa, oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki 
uzależnień, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w 
tym osób niepełnosprawnych,
10)pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji.

W formie odpłatnej poprzez:
1) udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, 
terapii  indywidualnej, bądź grupowej obejmującej profilaktykę , diagnozę 
i terapię,
2)działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień, 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej , w tym dla osób 
niepełnosprawnych,
3)działalność na rzecz interesów grup marginalizowanych,
4)działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
5)współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,
6) praktycznych zastosowań psychologii w medycynie, edukacji, kulturze i 
życiu społecznym oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii,
7)inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie zdrowia, w 
ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce 
uzależnień,
8)prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,
9)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność naukowa, oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki 
uzależnień, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w 
tym osób niepełnosprawnych,
10)pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać finansowo i 
rzeczowo działalność osób prawnych prowadzących działalność 
niezarobkową zbieżną z celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Realizacja projektów realizowanych ze środków publicznych:
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Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Mokotów. Projekt "Wichura komunikacji na Mokotowie 4 edycja". Wichura 
komunikacji na Mokotowie” to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów oraz ich dzieci. Planowane zadanie 
skierowane jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zarówno borykających się z objawami 
uzależnień i zachowań ryzykownych u swoich dzieci, jak i tych, których dzieci nie przejawiają jeszcze symptomy mogące pozwolić 
na diagnozę uzależnienia, jednak pojawiają się niepokojące zachowania. Adresatami są rodziny zagrożone wykluczeniem 
społecznym z Dzielnicy Mokotów. Rodzice i opiekunowie poprzez podnoszenie swojej wiedzy i kompetencji rodzicielskich chcą 
zapobiec rozwinięciu się u swoich dzieci uzależnień lub dowiedzieć się, jak budować bezpieczną relacje z dzieckiem, a także jak 
wychwytywać sygnały świadczące o tym, że dziecko ma problem. Uczestnicy spotkań warsztatowo-wykładowych i wykładów 
będą mogli dowiedzieć się, co leży u podstaw efektywnej komunikacji z dzieckiem. Poruszony zostanie również temat 
współodczuwania, rozumienia emocji pojawiających się u dziecka/nastolatka i komunikacji. Zajęcia porusza także tematyką 
zaburzeń, interwencji, wspierania. Uczestnicy zdobędą także merytoryczną wiedzę z zakresu uzależnień, zachowań ryzykownych, 
komunikacji.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów. Projekt "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (6
 edycja)". to kompleksowy projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów, zakłada dotarcie do różnych 
odbiorców i działania na różnych płaszczyznach. Projekt składał się z trzech części: świadomy rodzic, świadomy nastolatek i 
tornado zagrożeń w szkole

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy "Moc rodzicielstwa". Celem zadania było przekazanie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych oraz czynników chroniących dotyczących dzieci i młodzieży. W ramach zadania zostaną zrealizowane 
tematyczne spotkania wykładowe dla rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących w szkołach z dzielnicy Mokotów i osób 
opiekujących się dziećmi/młodzieżą uczęszczającą do mokotowskich placówek oświatowych. 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ursynów. Projekt "Mapa życia". Celem było zapewnienie wsparcia mieszkańcom
Ursynowa dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie, przekazanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępnych form 
pomocy na terenie dzielnicy i m.st. Warszawy.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola - Projekt "Studio Psychologii w wolskich szkołach" to projekt, którego 
celem jest wspomaganie procesu wychowawczego prowadzonego przez rodzinę i szkołę poprzez wzmocnienie czynników 
chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z trzech wolskich szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 139, ul.Syreny 5/7, Szkoły Podstawowej nr 234 ul. Esperanto 5. Program był realizowany w roku 2018, wyniki 
ewaluacji wskazują na jego efektywność a szkoły, które współpracowały chcą kontynuować współpracę z Fundacją. Programy 
przygotowane dla szkół są z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki przemocy i uzależnień oraz 
kształtowania umiejętności społecznych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, projekt "Cyfrowi Imigranci Cyfrowym Tubylcom". Zadanie ma na celu rozwój 
zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie kompulsywnych zachowań 
związanych z używaniem nowych technologii.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, projekt "Senioralne mazowsze". Stworzenie interaktywnej mapy miejsc przyjaznych 
seniorom w woj. mazowieckim i dobrych praktyk w zakresie działalności na rzecz seniorów, w celu zwiększenia dostępności do 
aktualnej oferty dla osób starszych poszukujących ciekawych i przyjaznych miejsc dla swojej aktywności społecznej. Mapa 
uwzględnia możliwość wyszukiwania przyjaznych miejsc zarówno w układzie powiatowym, subregionalnym i regionalnym oraz 
po innych kryteriach wyszukiwania np. rodzaju miejsca (turystyka, urząd, muzeum, sport, edukacja itp). Każde wytypowane 
miejsce będzie zawierało opis, dane adresowe, kontaktowe i wskazanie udogodnień, "przyjazności" miejsca dla seniorów.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, projekt "Z nami blogerami-seniorami. Seniogerzy w akcji!". prowadzenie bloga 
senioralnego dot. zdrowia, urody, turystyki dostosowanej do potrzeb seniorów i prawa do samodzielności. Celem projektu jest 
wspieranie aktywności osób starszych i poprawa świadomości w zakresie zdrowego i aktywnego starzenia się.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl 
obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej 
problematyki, działającej pod adresem www.uzaleznieniahebawioralne.pl. Cel: Ułatwienie i zwiększenie dostępu do aktualnych 
informacji (wiedzy, raportów, analiz, informacji praktycznych) oraz zwiększenie dostępu do  specjalistów z obszaru uzależnień 
behawioralnych poprzez prowadzenie i bieżące uaktualnianie  witryny: uzaleznieniabehawioralne.pl.

Miasto Stołeczne Warszawa - Rozwój oferty dla mieszkańców m st. Warszawy w zakresie wsparcia i profilaktyki wskazującej i 
selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób 
żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia.  Projekt Akademia Pozytywnego jest bazą wsparcia dla osób 
seropozytywnych i ich bliskich. Daje możliwość poradzenia sobie z nową sytuacją albo pozwala na nowo ułożyć sobie życie, 
mimo diagnozy HIV. Potrzeby osób z HIV są ciągle ogromne, więc ciągłość tego typu działań powinna być zapewniona. Trzy 
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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

3984

1150

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

organizacje Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Edukacji Społecznej i Fundacja PREKURSOR działając jako konsorcjum we 
współpracy stworzyły projekt kompleksowego, zróżnicowanego, innowacyjnego wsparcia odpowiadającego realnym potrzebom 
osób seropozytywnych. Celem Akademii jest nabycie przez osoby seropozytywne umiejętności do lepszego funkcjonowania z 
chorobą. Wsparciem objęte będą również osoby bliskie , gdyż często nie mają one z kim porozmawiać o zakażeniu. Szczególnie 
ważne jest dotarcie do osób, które niedawno otrzymały diagnozę.

Miasto Stołeczne Warszawa - "Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi". 
Celem projektu jest edukacja i zwiększanie świadomości wśród mieszkańców Warszawy na temat zagrożeń związanych z 
nadmiernym spożywaniem alkoholu i alkoholizmem poprzez publikację aktualnych i profesjonalnych informacji na temat 
problematyki uzależnień. Fundacja zaprojektowała i prowadzi serwis www.stopuzaleznieniom.pl, którego celem jest: 
dostarczanie warszawiakom informacji o realizowanych ze środków m.st. Warszawy programów i projektów oraz edukacja i 
zwiększanie świadomości wśród mieszkańców Warszawy na temat zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu i 
uzależnieniem, poprzez publikację aktualnych i profesjonalnych informacji na temat problematyki uzależnień (artykułów 
autorskich i opracowań merytorycznych): https://stopuzaleznieniom.pl/category/artykuly/.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno 
- edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy alkoholizmowi. Fundacja SPZ 
zaprojektowała i prowadzi serwis www.stopuzaleznieniom.pl, którego celem jest: dostraczanie warszawiakom informacji o 
realizowanych ze środków m.st. Warszawy programów i projektów oraz edukacja i zwiększanie świadomości wśród mieszkańców 
Warszawy na temat zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem, poprzez publikację aktualnych i 
profesjonalnych informacji na temat problematyki uzależnień (artykułów autorskich i opracowań merytorycznych):
https://stopuzaleznieniom.pl/category/artykuly/.

Z przychodów z 1%:
- wsparcie finansowe oraz rzeczowe Pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie w formie refundacji 
kosztów podróży do szpitala, zakupu zabawek, ubrań, niezbędnego wyposażenia;

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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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) 649 611,41 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 649 611,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Wsparcie finansowe oraz rzeczowe Pacjentów 
Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w 
Warszawie w formie refundacji kosztów podróży 
do szpitala, dojazdów na dodatkowe zajęcia, 
niezbędne wyposażenia i artykułów. Część rodzin 
będących pod opieką Kliniki znajduje się w 
trudnej sytuacji finansowej. Brak środków 
uniemożliwia dojazdy do placówki w celu 
kontroli stanu zdrowia. Ponadto rodzinom 
brakuje podstawowego wyposażenia dla dzieci 
oraz środków na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb. Fundacja Studio Psychologii Zdrowia ze 
środków statutowych oraz z 1% na bieżąco 
odpowiada na zapotrzebowanie rodzin.

88.10 Z 0,00 zł
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3 556,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 619 969,22 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26 080,00 zł

2.4. Z innych źródeł 5,79 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 5 059,51 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 339,54 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

90 000,00 zł

529 969,22 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

w 
tym:

0,00 zł

11 080,00 zł

15 000,00 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 7 015,33 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 649 578,66 zł 6 339,54 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

642 596,08 zł 6 339,54 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 408,12 zł

3 574,46 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

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

3,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

0 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

0 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)

2 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 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)  

0,00 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 5 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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)

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

1 Tornado zagrożeń - 
świadomy rodzic i świadomy 
nastolatek (6 edycja)

Celem zadania jest 
przeciwdziałanie podejmowaniu 
ryzykownych zachowań oraz 
niwelowanie szkód 
wynikających z używania 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, zwiększenie 
świadomości związanej z 
podejmowaniem zachowań 
ryzykownych wśród dzieci i 
młodzieży, zmniejszenie skali 
spożywania alkoholu, 
przekazanie wiedzy i 
praktycznych umiejętności w 
zakresie umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych.

Miasto Stołeczne Warszawa - 
Dzielnica Ursynów

53 260,00 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Wichura komunikacji na 
Mokotowie (4 edycja)

Celem projektu jest 
wzmocnienie czynników 
chroniących takich jak: 
kompetencje społeczne i 
życiowe rodzin, budowanie 
prawidłowych więzi między 
rodzicami/opiekunami 
prawnymi a dziećmi. Celem 
zadania jest przekazanie wiedzy 
i praktycznych umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych, 
komunikacji z dzieckiem, 
przekazywania pozytywnych 
wzorów zachowań, 
przekazywania wzorów 
zachowań asertywnych wobec 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - 
Dzielnica Mokotów

37 000,00 zł

3 Mapa życia Celem jest zapewnienie 
wsparcia mieszkańcom
Ursynowa dotkniętym 
zjawiskiem przemocy w 
rodzinie, przekazanie i 
rozpowszechnienie wiedzy na
temat dostępnych form pomocy 
na terenie dzielnicy i m.st. 
Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa - 
Dzielnica Ursynów

26 920,00 zł

4 Studio Psychologii w 
wolskich szkołach (III edycja)

Celem zadania jest 
wspomaganie procesu 
wychowawczego prowadzonego 
przez rodzinę i szkołę poprzez 
wzmacnianie czynników 
chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi 
poprzez działania z zakresu 
profilaktyki zachowań 
ryzykownych, w tym przemocy i 
uzależnień oraz kształtowanie 
umiejętności społecznych.

Miasto Stołeczne Warszawa - 
Dzielnica Wola

29 475,00 zł

5 Cyfrowi Imigranci Cyfrowym 
Tubylcom

Zadanie ma na celu rozwój 
zróżnicowanych form działań 
oraz usług społecznych 
wspierających rodziny z dziećmi 
w zakresie kompulsywnych 
zachowań związanych z 
używaniem nowych technologii.

Wojewoda Mazowiecki - 
Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

45 000,00 zł
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6 Moc Rodzicielska Celem zadania jest przekazanie 
umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, wiedzy i 
praktycznych umiejętności z 
zakresu problematyki 
uzależnienia od alkoholu i 
innych substancji 
psychoaktywnych oraz 
czynników chroniących 
dotyczących dzieci i młodzieży. 
W ramach zadania zostaną 
zrealizowane tematyczne 
spotkania wykładowe dla 
rodziców, opiekunów i 
specjalistów pracujących w 
szkołach z dzielnicy Mokotów i 
osób opiekujących się 
dziećmi/młodzieżą 
uczęszczającą do mokotowskich 
placówek oświatowych.

Miasto Stołeczne Warszawa - 
Dzielnica Mokotów

10 000,00 zł

7 Rozwój oferty dla 
mieszkańców m.st. 
Warszawy w zakresie 
wsparcia, profilaktyki 
wskazującej i selektywnej, 
działań postrehabilitacyjnych 
i readaptacyjnych w obszarze 
przeciwdziałania zakażeniom 
HIV, wsparcia dla osób 
żyjących z HIV/AIDS oraz ich 
bliskich. 3. Wsparcie dla 
osób żyjących z HIV/AIDS 
oraz ich bliskich. Akademia 
Pozytywnego Życia

Celem projektu była poprawa 
jakości życia osób żyjących z 
HIV/AIDS i wzmocnienie 
motywacji do leczenia HIV oraz 
wsparciew powrocie do 
aktywności społecznej i 
zawodowej. Odbiorcami 
projektu byli również bliscy i 
rodziny osób seropozytywnych. 
Szczególnie projekt zakładał 
dotarcie do osób świeżo 
zakażonych.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
- Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych

8 624,00 zł

8 Przeprowadzenie kampanii 
społecznych/ kampanii 
informacyjno - edukacyjnych 
z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi na terenie 
m.st. Warszawy
alkoholizmowi

 zwiększenie wiedzy i 
świadomości społecznej wśród 
mieszkańców Warszawy 
dotyczących skutków używania 
alkoholu,
 informowanie o możliwych 

formach i miejscach pomocy 
osobom zagrożonym lub 
dotkniętych problemem 
uzależnienia od alkoholu

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

40 900,00 zł

9 Rozwój oferty dla 
mieszkańców m.st. 
Warszawy w obszarze 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi

Cel zadania publicznego: 
edukacja i
zwiększanie świadomości wśród 
mieszkańców Warszawy na 
temat zagrożeń związanych z 
nadmiernym
spożywaniem alkoholu i 
alkoholizmem, poprzez 
publikację aktualnych i 
profesjonalnych informacji na 
temat
problematyki uzależnień 
(artykułów autorskich i 
opracowań merytorycznych).

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

117 640,00 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) 

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

10 Senioralne Mazowsze Zwikszenie dostepu do 
informacji wspierajacych 
aktywność osób starszych z 
woj.. Mazowieckiego.

Samorząd Woj.. Mazowieckiego 98 200,00 zł

11 Z nami blogerami - 
seniorami! Seniogerzy w 
akacji.

wspierania aktywności osób 
starszych i poprawy 
świadomości w zakresie 
zdrowego i aktywnego starzenia 
się seniorów z terenu woj. 
mazowieckiego

Samorząd woj.. Mazowieckiego 69 400,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Prowadzenie strony 
Internetowej 
uzaleznieniabehawioralne.pl 
obejmującej problematykę 
dotyczącą hazardu 
problemowego 
/patologicznego oraz 
obsługę poradni 
Internetowej w zakresie tej 
problematyki.

Rozpowszechnianie rzetelnej 
wiedzy na temat uzależnień 
behawioralnych. Ułatwienie i 
zwiększenie dostępu do 
aktualnych informacji (wiedzy, 
raportów, analiz, informacji 
praktycznych) oraz zwiększenie 
dostępu do specjalistów z 
obszaru uzależnień 
behawioralnych poprzez 
prowadzenie i bieżące 
uaktualnianie witryny: 
uzaleznieniabehawioralne.pl 
Zwiększenie oferty pomocy dla 
osób z uzależnieniami 
behawioralnymi oraz ich 
bliskich.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii w ramach Funduszu 
Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych.

90 000,00 zł
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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

Małgorzata Kruk - Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-29
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