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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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

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

Jakub Tercz Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Piotr Szof Skarbnik TAK

Anna Kwaśniewska Zastępca Skarbnika TAK

Jakub Zawiła-Niedźwiecki Sekretarz TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Tworzenie warunków wymiany doświadczeń i informacji w ramach 
Koalicji.
Działalność edukacyjną oraz informacyjną.
Działalność wydawniczą.
Pomoc konsultacyjną dotyczącą działalności prowadzonej w ramach 
Koalicji przez jej członków.
Pomoc konsultacyjną dla instytucji i osób podejmujących działalność na 
rzecz zdrowia psychicznego.
Przygotowanie ekspertyz i prowadzenie prac badawczych, jeśli okaże się to 
niezbędne dla realizowania celów Koalicji.
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.
Popieranie działalności samopomocowej osób z problemem zdrowia 
psychicznego i osób niepełnosprawnych.
Popieranie działalności samopomocowej rodzin osób wyżej 
wymienionych.
Wspieranie starań osób diagnozowanych jako psychicznie chore lub 
niepełnosprawne w podejmowaniu pracy i prowadzeniu niezależnego 
życia.
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 2020 stowarzyszenie „Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego” podtrzymało status organizacji pożytku 
publicznego uzyskany 20 października 2005 r., 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 2001 r., pod numerem KRS 0000061865. Posiada numer identyfikacyjny REGON 012655890.

W 2020 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 28 lutego 2022 roku. 
Jako że prowadzenie WDpF jest obecnie jedyną działalnością Stowarzyszenia, Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia jest 
jednocześnie Zarządem Domu.

Na dzień 31.12.2020 do Stowarzyszenia należało 72 członków i członkiń.

W 2020 roku Stowarzyszenie kontynuowało aktywną współpracę z wieloma podmiotami/ instytucjami działającymi w obszarze 
zdrowia psychicznego. Dotyczyło to zarówno podmiotów administracji publicznej, jak i organizacji pozarządowych. 
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DZIAŁALNOŚĆ RADY KOORDYNACYJNEJ

W 2020 roku Rada Koordynacyjna była aktywnie zaangażowana w sprawy WDpF, przede wszystkim w sprawy związane z 
pandemią COVID-19. Członkowie Rady ściśle współpracowali z Dyrekcją i społecznością WDpF przy dostosowywaniu trybu 
działania Domu-Klubu do obowiązujących wytycznych oraz podejmowaniu decyzji o zamykaniu/otwieraniu Klubu, opiniowała 
także zasady bezpieczeństwa obowiązujących na jego terenie, czego efektem były m.in. wspólne wnioski na ZG Rady i Dyrekcji.
Rada Koordynacyjna wspierała także promocję Dni Otwartych Warszawskiego Domu pod Fontanną Online oraz inne działania 
zdalne WDpF. W newsletterze WDpF regularnie publikowane były ogłoszenia od Rady.

OPIS SYTUACJI WDPF W 2020 ROKU

Rok 2020 był zdeterminowany przez pandemię COVID-19. Sposoby działania WDpF uzależnione były od ogólnopolskich i 
wojewódzkich obostrzeń, ówczesnych decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących klubów samopomocy oraz wewnętrznych 
ustaleń społeczności WDpF oraz Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.

Na przestrzeni 2020 roku:
- przez 2,5 miesiąca prowadziliśmy wyłącznie działania stacjonarne (przed pandemią);
- przez 5 miesięcy prowadziliśmy wyłącznie działania zdalne (okresy, kiedy zawieszone były działania stacjonarne placówki, czyli 
od 13 marca do 30 maja 2020 oraz od 19 października 2020 do 26 kwietnia 2021);
- przez 4,5 miesiąca prowadziliśmy działania zdalno-stacjonarne (okresy, kiedy dopuszczalne były działania stacjonarne, ale w 
reżimie sanitarnym).

W pierwszych tygodniach zawieszenia działań stacjonarnych, skoncentrowaliśmy się na dotarciu do możliwie jak największej 
liczby członków i członkiń. Kluczowe były kwestie związane z bezpieczeństwem i upewnienie się, że osoby mają możliwość 
zadbania o najpilniejsze i najważniejsze rzeczy np. codzienne zakupy, leki, kontakt z lekarzem itp. Rozmawialiśmy również o 
drodze postępowania, gdyby pojawiły się objawy koronawirusa oraz o możliwościach zwrócenia się po ewentualną pomoc do 
konkretnych osób/podmiotów. Za pomocą telefonów, e-maili, listów dotarliśmy wówczas do blisko 300 osób. Nieocenione 
okazały się wcześniej nawiązane więzi. Członkowie i członkinie społeczności przekazywali sobie aktualne informacje odnośnie 
działań WDpF, udostępniali nowy numer telefonu WDpF (do czasu pandemii nie dysponowaliśmy telefonami komórkowymi), 
zachęcali do kontaktu z WDpF oraz do wzajemnych prywatnych kontaktów.
Dopiero jak zadbaliśmy o powyższe kwestie, wspólnie zaczęliśmy rozwijać zdalne działania, które miały nas zbliżyć do działania 
takiego jak na terenie WDpF (typowy dzień zorientowany na pracę codziennie od 9:00 do 17:00 oraz czas rekreacyjno-
towarzyski we wtorki od 17:00 do 20:00). Wiązało się to z wdrożeniem rozwiązań, których wcześniej nie praktykowaliśmy 
(spotkania zaczęły odbywać się na Skypie). Pomagaliśmy w instalowaniu Skype, promowaliśmy korzystanie z e-maila i Facebooka 
itp. Jednocześnie dokładaliśmy starań, by osoby, które nie korzystają z internetu, miały możliwość włączać się w działania. 
Stopniowo do świata wirtualnego przenieśliśmy spotkania Sekcji, spotkania śniadaniowe, Zebrania Generalne, a także inne, 
potrzebne naszej społeczności spotkania (np. gimnastyka, spotkania o ścieżkach zawodowych, nauka angielskiego).
Od czerwca 2020 roku wdrażaliśmy stopniowo działania stacjonarne – członkowie i członkinie mieli możliwość przychodzenia do 
WDpF po wcześniejszym umówieniu się na konkretne dni i godziny. Obowiązywały nas środki bezpieczeństwa, np. mierzenie 
temperatury, noszenie maseczek itp. Sporo z tych środków bezpieczeństwa wynikało z Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego 
dla klubów samopomocy, chociaż ustalaliśmy też nasze wewnętrzne zasady (np. limit osób na terenie WDpF). Zasady działań na 
terenie WDpF formułowane były wspólnie przez członków i pracowników oraz Radę Koordynacyjną.

W dniu 31.12.2020 liczba członków WDpF wynosiła 428, w tym:
- Sekcji Administracji - 116 osób,
- Sekcji Obsługi Domu - 139 osób, 
- Sekcja Zatrudnienia i Edukacji - 173 osób.

REALIZOWANE PROJEKTY

W 2020 roku Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne w oparciu o następujące umowy dotacyjne (zdarzenia prawne o 
skutkach finansowych):

I. Klub samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną” - umowa wieloletnia (trzyletnia) zawarta z Miastem Stołecznym 
Warszawa 08.06.2020 r. Środki w roku 2020 to 481.016,42 zł. Realizacja zadania publicznego zakończy się 31.12.2022 r. 
Sprawozdanie częściowe za rok 2020 zostało zaakceptowane. 

II. Wykorzystaj szansę – warszawski program zatrudnienia przejściowego" - umowa wieloletnia (trzyletnia) zawarta z Miastem 
Stołecznym Warszawa 20.01.2019 r. Środki w roku 2020 to 97.045,25 zł. Realizacja zadania publicznego zakończy się 30.11.2021 
r. Sprawozdanie częściowe za rok 2020 zostało zaakceptowane.

III. “Mój cel? Samodzielność!” - umowa wieloletnia (trzyletnia) zawarta z Województwem Mazowieckim 10.07.2018 r. Środki w 
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roku 2020 to 47.400,00 zł. Realizacja zadania publicznego zakończyła się 30.11.2020 r. Sprawozdanie częściowe za rok 2020  i 
całościowe za całe trzy lata zostało zaakceptowane.

IV. “Doposażenie Warszawskiego Domu pod Fontanną” - umowa zawarta z m.st. Warszawą 01.06.2020 r. Środki w roku 2020 to 
18.442,92 zł. Realizacja zadania publicznego zakończyła się 30 września 2020 r. Sprawozdanie końcowe zostało zaakceptowane.

OPIS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

I. Zadanie publiczne KLUB SAMOPOMOCY „Warszawski Dom pod Fontanną”

Jego głównym celem, zapisanym w umowie dotacyjnej, było odzyskiwanie samodzielności i zdrowia oraz integracja społeczno-
zawodowa dorosłych osób chorujących psychicznie, w oparciu o międzynarodowy model Domu-Klubu. WDpF, działający zgodnie 
z międzynarodowymi 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 jego działania składały się: 

Działanie 1: Wspólne działania na terenie WDpF w ramach dnia zorientowanego na pracę. W działania te (udział zdalny oraz 
osobisty w WDpF) zaangażowały się średnio 42 osoby - członkinie i członkowie WDpF - w skali miesiąca. Działania 
zorganizowane były w trzech sekcjach: Sekcji Administracji, Sekcji Obsługi Domu oraz Sekcji Zatrudnienia i Edukacji toczyły się w 
sposób ciągły (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00). Dostosowywane były na bieżąco do zaleceń 
Wojewody Mazowieckiego odnośnie działania klubów samopomocy oraz do „Rekomendacji dotyczących działalności placówek 
pobytu dziennego” sformułowanych przez MRPiPS, MZ oraz GIS.
W Sekcji Administracji, członkowie i członkinie  oraz pracownicy i pracowniczki odpowiadali za następujące obszary: sprawy 
członkowskie, w tym dbanie o dokumentację członkowską i przyjmowanie nowych osób (ograniczone w związku z pandemią); 
wspieranie oraz wzajemne wspieranie się członków i członkiń w sprawach socjalnych, np. mieszkaniowych; sprawy 
administracyjne, takie jak: recepcja, statystyki uczestnictwa członków/członkiń w działaniach Klubu, dane do sprawozdań; 
promocja Domu i modelu Domu-Klubu na zewnątrz oraz obieg informacji i ustaleń w Domu-Klubie. Częścią tego ostatniego 
działania było koordynowanie prac związanych z naszymi publikacjami. Podczas działań stacjonarnych Sekcja Administracji 
wydała 48 numerów codziennego wewnętrznego biuletynu WDpF. Od maja 2020 wydawana była bardziej rozbudowana, 
cotygodniowa publikacja pn. Newsletter WDpF – w roku wydane zostały 32 numery Newslettera WDpF. Był on szeroko 
dystrybuowany: wysyłany e-mailowo, listownie, a gdy możliwe były działania stacjonarne, udostępnialiśmy również papierowe 
egzemplarze. Newsletter umieszczany był na stronie internetowej www.wdpf.org.pl (wraz z informacją o źródłach finansowania). 
Drugą ważną składową tego działania było koordynowanie systemu spotkań i zebrań w Klubie. Okazało się to szczególnie istotne 
w czasie pandemii, kiedy stanęliśmy przed koniecznością wypracowania harmonogramu spotkań zdalnych z użyciem nowych 
technologii. Od kwietnia 2020 r. przygotowywaliśmy się do spotkań za pośrednictwem Skype. Od maja 2020 r. stopniowo 
wprowadzaliśmy poszczególne spotkania służące współzarządzaniu WDpF przez członków i pracowników. Na dzień 31 grudnia 
2020 r., każda Sekcja miała na Skype po dwa godzinne „spotkania sekcji” w tygodniu. Na forum ogólnym spotykaliśmy się 
trzykrotnie: dwa razy w tygodniu na godzinnych „spotkaniach śniadaniowych” oraz raz w tygodniu na godzinnym „Zebraniu 
Generalnym”. Poza spotkaniami, które służyły współzarządzaniu, wprowadziliśmy gimnastykę, spotkania edukacyjne (stałe i 
jednorazowe), inne aktywności. O tygodniowy harmonogram (wraz z publikowaniem i ewaluacją) dbała Sekcja Administracji.
Sekcja Obsługi Domu, odpowiedzialna przed pandemią przede wszystkim za codzienne prowadzenie barku, przygotowywanie 
obiadów, musiała z tych działań zrezygnować. Dalej odpowiadała za zaopatrzenie dotyczące spraw kulinarnych i higienicznych, 
sprawy techniczne lokalu, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, m.in. za pośrednictwem wpisów w Newsletterze WDpF, na 
Facebooku oraz gimnastykę prowadzoną w formie zdalnej. Organizowała też wspieranie oraz wzajemne wspieranie się członków 
i członkiń w dostępie do psychologów, psychiatrów i innych specjalistów czy bezpłatnych aktywności fizycznych (w tym 
kontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się tymi sprawami).
Sekcja Zatrudnienia i Edukacji odpowiadała za następujące obszary: rozpoznawanie warszawskiego rynku edukacji i pracy; 
pomoc i wzajemne wspieranie się członków i członkiń w podejmowaniu kroków edukacyjnych i zawodowych, w tym w dostępie 
do bezpłatnych programów aktywizacji i rehabilitacji zawodowej, możliwości kształcenia i zwiększania kompetencji itd. (ww. 
działania są komplementarne z działaniami realizowanymi w ramach umowy „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM 
ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”), koordynację spotkań edukacyjnych (np. na początku roku, gdy działania toczyły się w 
siedzibie, zorganizowane zostało spotkanie o zdrowiu „Centra Zdrowia Psychicznego – teoria i praktyka”) oraz za współpracę 
międzynarodową WDpF związaną z ruchem Domów-Klubów na świecie i sprawami pokrewnymi, w tym działania dotyczące 
szkoleń i innych form kształcenia się pracowników i członków w zakresie modelu Domu-Klubu i jego standardów, ewaluację i 
międzynarodową Akredytację WDpF. Na 2020 rok przypadła finalizacja procesu zmian w Międzynarodowych Standardach 
Modelu Domu-Klubu – nasz udział w tym procesie koordynowała Sekcja Zatrudnienia i Edukacji. Ponadto, różne Domy-Kluby we 
współpracy z organizacją Clubhouse International  tworzyły webinaria dedykowane modelowi Domu-Klubu. Sekcja Zatrudnienia 
i Edukacji dbała o ich promowanie oraz relacjonowanie tych, w których braliśmy udział.  
Każda sekcja rozwijała system skutecznego docierania i wspierania swoich członków przy użyciu telefonów, e-maili czy listów 
pocztowych (ang. „Reach-out”). Z dniem 31 grudnia 2020 liczba członków Sekcji Administracji wynosiła 116 osób, Sekcji Obsługi 
Domu 139 osób, a Sekcja Zatrudnienia i Edukacji 173 osoby – wszystkie sekcje dokładały starań, aby skontaktować się i rozwijać 
kontakty z wszystkimi członkami swoich sekcji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 4



Po zawieszeniu działań stacjonarnych, wszystkie Sekcje kontynuowały przede wszystkim działania, które w czasie pandemii 
koronawirusa okazały się szczególnie potrzebne i oczekiwane przez społeczność Klubu samopomocy. Cały czas dbaliśmy o to, 
aby członkowie społeczności mieli możliwość angażowania się w różne zadania wpisujące się w obszary działania poszczególnych 
Sekcji, co w sytuacji pandemii (izolacji społecznej, braku aktywności, lęków) było szczególnie cenne.
 
Działanie 2: Wspólne działania promocyjno-edukacyjne poza WDpF. W roku 2020 zaangażowało się w nie 14 różnych osób – 
członków i członkiń WDpF. Poszczególne Sekcje, zgodnie z obszarem swoich działań i potrzebami członków związanymi z tym 
obszarem, prowadziły działania WDpF służące promocji, edukacji i wzajemnej edukacji poza WDpF. W 2020 roku 
zaangażowaliśmy się w 15 wspólnych działań promocyjno-edukacyjne poza WDpF (odbywały się zarówno w formie zdalnej jak i 
stacjonarnej):
- Seminarium „Zero bezdomności w Finlandii” prezentującej metodę Najpierw Mieszkanie (sprawy socjalno-bytowe).
- Debata „Szanse i wyzwania – dyskusja o sytuacji społecznej w Warszawie” (sprawy społeczne).
- Korowód Wolski (promocja naszej placówki samopomocowej i modelu Domu-Klubu).
- Szkolenie online dla wolontariuszy placówek opiekuńczo-leczniczych: Praca ramię w ramię na rzecz społeczności - ważny 
element współpracy z osobami z problemami zdrowia psychicznego, czerwiec 2020 (promocja naszej placówki samopomocowej 
i modelu Domu-Klubu).
- Targi pracy JOBICON 2020 (sprawy dotyczące zatrudnienia).
- Webinaria współorganizowane przez Clubhouse International i zagraniczne Domy-Kluby (o charakterze szkoleniowym).
- I, II i III spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta (sprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego).
- Warsztaty z pierwszej pomocy w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie (sprawy zdrowotne).
- Spotkanie zespołu roboczego ds. neurologii i psychiatrii Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta (sprawy 
zdrowia psychicznego).
- Spotkanie Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jej 
sympatyków dotyczące organizacji III Kongresu Zdrowia Psychicznego w 2021 (sprawy zdrowia psychicznego).
- Spotkanie robocze Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 
sympatyków w sprawie organizacji kolejnego Forum Psychiatrii Środowiskowej (sprawy zdrowia psychicznego).
- Warsztaty organizowane przez Dom-Klub San Antonio w Teksasie, USA dotyczące dobrostanu emocjonalnego (emotional 
wellness) – udział zdalny (sprawy zdrowia).
 
Działanie 3: Wsparcie indywidualne dotyczące spraw zdrowotnych, socjalnych, życiowych członków, mające miejsce w 
środowisku (poza WDpF). W okresie pandemii udzielaliśmy go w dużo szerszym zakresie i z dużo większą troską, głównie zdalnie. 
W związku z tym zdecydowaliśmy o uwzględnieniu w rezultatach tego działania również kontaktów telefonicznych, e-mailowych, 
listownych z członkami i członkiniami wszystkich Sekcji. Z tak rozumianego wsparcia i wzajemnego wsparcia, bazującego na 
więziach, skorzystało średnio 117 osób – członków i członkiń WDpF – w skali miesiąca. Ze względu na kilkumiesięczne okresy, 
kiedy działania stacjonarne pozostawały zawieszone lub były prowadzone w ograniczonym zakresie, zachowanie kontaktu z 
członkami społeczności było bardzo istotne. Na początku pandemii zaopatrzyliśmy się w telefony komórkowe (z darowizn od 
osób prywatnych), aby zapewnić możliwość kontaktu z trzema Sekcjami. W marcu i kwietniu, kiedy nie mieliśmy jeszcze w pełni 
wypracowanego systemu zdalnych działań, staraliśmy się dotrzeć do wszystkich członków i członkiń społeczności telefonicznie, 
e-mailowo, listownie. Upewnialiśmy się co do kwestii związanych z bezpieczeństwem (m.in. zdrowie i samopoczucie własne i 
osób z najbliższego otoczenia, kwestie zaopatrzenia w leki, jedzenie itp., informowanie o trybie postępowania w razie objawów 
koronawirusa, o dostępnych formach pomocy). Informowaliśmy i pomagaliśmy korzystać z różnych form pomocy oferowanych 
przez instytucje i organizacje, tworzyliśmy też sieci kontaktów między członkami gotowymi wspierać się nawzajem. W 
rozmowach zachęcaliśmy do pozostawiania  w kontakcie z WDpF oraz informowaliśmy, na jakie sposoby można angażować się 
coraz bardziej rozwijające się działania zdalne. W kolejnych miesiącach działanie było utrzymywane i rozwijane. Kontakty zdalne 
były różnej długości i różnej częstotliwości. Udokumentowaliśmy następujące zdarzenia poza WDpF, w których potrzebny był 
osobisty udział osób z WDpF:
- Odwiedziny członkini WDpF w szpitalu psychiatrycznym
- Pomoc członkowi WDpF w przemeblowaniu mieszkania
- Wsparcie członkini WDpF w przejeździe i zgłoszeniu się na pobyt w Oddziale Dziennym
- Pomoc członkowi WDpF w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 
wizyta w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych z członkiem Sekcji Obsługi, pomoc w napisaniu wniosku odwoławczego 
od decyzji komisji orzekającej i uzyskaniu informacji na temat rezultatów
- Towarzyszenie członkowi WDpF w drodze na sprawę sądową i badania psychologiczne
- Towarzyszenie członkini WDpF w drodze na rozmowę rekrutacyjną.
 
Działanie 4: Aktywności rekreacyjno-towarzyskie na terenie WDpF (w każdy wtorek w godzinach 17:00-20:00, czasami w 
soboty). Zaangażowało się w nie 18 różnych osób – członków i członkiń WDpF. Poza wykonywaniem zadań w ramach dnia 
zorientowanego na pracę, ważnym działaniem WDpF było wspólne spędzanie czasu wolnego. Sprzyjało to innej, niż poprzez 
zadaniową współpracę, integracji, budowaniu więzi, rozwijaniu zainteresowań. Czas ten był wyraźnie oddzielony od dnia 
zorientowanego na pracę. Na aktywności rekreacyjno-towarzyskie przeznaczaliśmy jeden wieczór w tygodniu (wtorki) oraz – w 
miarę możliwości – kilka godzin w jedną sobotę w miesiącu. W okresie pandemii działanie realizowane było całkowicie w sposób 
zdalny (za pośrednictwem programu Skype) w każdy wtorek pomiędzy godziną 17:00 a 20:00, w tym minimum 1,5 godziny 
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przeznaczaliśmy na grupowe połączenie przy użyciu Skype. Zorganizowaliśmy również spotkania świąteczno-sylwestrowe. 
Staraliśmy się, by w prowadzenie i promocję poszczególnych aktywności zaangażowani byli członkowie i członkinie społeczności 
WDpF. O wszystkich aktywnościach informowaliśmy m.in. na naszej stronie na Facebooku. Wybrane aktywności rekreacyjno-
towarzyskie w roku 2020:
- Impreza karnawałowa w WDpF (uczestniczyło w niej 22 członków i członkiń, jedna osoba towarzysząca oraz 4 pracowników i 
pracowniczek).
- Wieczór poetycki na Skype, na którym chętne osoby ze społeczności WDpF prezentowały swoją twórczość.
- Wieczór filozoficzny na Skype, na którym poruszaliśmy tematy dotyczące dobra i zła oraz jak odbieramy świat wokół nas przez 
nasze zmysły.
- Wieczory geograficzne na Skype, np. o Białorusi, rzekach, lasach.
- Rozmówki kulinarne na Skype.
- Wieczór wtorkowy o fotografii mobilnej na Skype.
- Wieczór wtorkowy z wróżbami i zabawami andrzejkowymi na Skype.
- Wieczór pt. „Nasze wspomnienia związane ze świętami” na Skype.

W czasie pandemii zadbaliśmy również o wspólne celebrowanie dni świątecznych i okołoświątecznych. Przy użyciu Skype 
zorganizowaliśmy:
- Spotkanie świąteczne 12 kwietnia (11:45-13:30, 1 godz. 45 minut), które zgromadziło 22 członków i członkiń naszej 
społeczności.
- Spotkanie świąteczne 24 grudnia (11:30-13:30, 2 godz.), które zgromadziło 27 członków i członkiń naszej społeczności.
- Spotkanie sylwestrowo-noworoczne w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (22:00-1:00, 3 godz.), które zgromadziło 15 członków i 
członkiń naszej społeczności.

Działanie 5: Aktywności rekreacyjno-towarzyskie w środowisku (poza WDpF). W roku 2020 w działanie zaangażowało się 9 osób 
– członków i członkiń WDpF. Kolejną z form wspólnego spędzania wolnego czasu, poza dniem zorientowanym na pracę, było 
organizowanie lub udział w wydarzeniach rekreacyjno-towarzyskich poza WDpF. Każdorazowo ten rodzaj działania wynikał ze 
wspólnej decyzji pracowników i członków. Uwzględniane były aktualne zainteresowania członków społeczności i możliwości 
zrealizowania konkretnej inicjatywy. Zorganizowaliśmy dwa wydarzenia o charakterze rekreacyjno-towarzyskim poza WDpF:
- Wypad do Ogrodu Krasińskich (granie w planszówki, aktywności sportowe); uczestniczyło 8 członków i członkiń oraz 2 
pracowniczki.
- Spacer po Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie; uczestniczyło 4 członków i członkiń, pracownik i pracowniczka.
- Informacje o obu wydarzeniach zamieściliśmy m.in. na naszej stronie na Facebooku.

Z powodu pandemii mogliśmy organizować aktywności rekreacyjno-towarzyskie poza WDpF z osobistym (nie zdalnym) 
uczestnictwem członków tylko w miesiącach, w których takie działania były dopuszczalne, a okres zawieszenia działalności 
przedłużył się do końca roku. Wiele osób, zwykle zainteresowanych uczestnictwem w tego typu aktywnościach zrezygnowało z 
powodu rozmaitych obaw. Zgodnie z ustaleniami Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia i społeczności WDpF, byliśmy 
wstrzemięźliwi w zachęcaniu członków do uczestnictwa w działaniach związanych z osobistymi kontaktami, szanując 
indywidualne doświadczenia i przekonania członków.

II. Zadanie publiczne „WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO”

Na zadanie składają się dwa główne działania: 
- Wspieranie członków we wchodzeniu na rynek pracy poprzez tworzenie stabilnej struktury i prowadzenie programu 
Zatrudnienia Przejściowego.
- Działania wspierające członków w sferze społeczno-zawodowej (Samopomocowy Klub Pracy oraz spotkania o ścieżkach 
zawodowych).
Planując w 2018 roku poszczególne działania dotyczące wspierania członków we wchodzeniu na rynek pracy poprzez tworzenie 
stabilnej struktury i prowadzenie programu Zatrudnienia Przejściowego byliśmy w zupełnie innym punkcie niż w 2020 roku. 
Mieliśmy stabilną współpracę z trzema pracodawcami Zatrudnienia Przejściowego i w ramach realizowanego zadania 
publicznego wyznaczyliśmy sobie za cel pozyskanie jeszcze jednego pracodawcy. W 2020 roku, z przyczyn niezależnych od nas, 
kontynuowaliśmy współpracę z jednym pracodawcą. Pandemia zmieniła realia na rynku pracy. Pracodawcy zaabsorbowani byli 
przede wszystkim utrzymaniem istniejących miejsc pracy, nie byli zainteresowani uruchamianiem nowych, zwłaszcza 
niedofinansowywanych ze środków publicznych (co jest jednym z założeń programu Zatrudnienia Przejściowego). Dodatkowo, w 
czasie pandemii rynek pracy przeformułował się w dużym stopniu w kierunku pracy zdalnej. Taki charakter pracy stoi w 
sprzeczności z Zatrudnieniem Przejściowym, w którym wartością jest praca wśród ludzi i poza domem, dostarczająca osobom z 
problemami psychicznymi również społecznych walorów pracy. Intensywniejsze działania promujące program Zatrudnienia 
Przejściowego (w tym organizację Seminarium) przesunęliśmy na rok 2021.
Natomiast Działania wspierające członków w sferze społeczno-zawodowej okazały się bardziej potrzebne i oczekiwane przez 
członków i członkinie Warszawskiego Domu pod Fontanną, niż zakładaliśmy. W związku z tym w 2020 roku Prowadzenie 
Samopomocowego Klubu Pracy oraz Wspólne organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach o ścieżkach zawodowych skupiło 
więcej osób niż przewidywaliśmy na etapie składania oferty.
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W 2020 roku łączna liczba adresatów zadania wyniosła 287, średnio 140 adresatów w skali miesiąca. Pozostałe rezultaty zadania 
publicznego:
Przeprowadziliśmy działania promocyjno-informacyjne wśród członków WDpF w celu rekrutacji do Zatrudnienia Przejściowego, 
w efekcie których 15 osób zgłosiło swoją gotowość do podjęcia pracy w ramach Zatrudnienia Przejściowego.
Ze względu na zawieszenie stacjonarnych działań WDpF oraz brak rekrutacji do kolejnych cykli Zatrudnienia Przejściowego, nie 
mogliśmy zapewnić zrekrutowanym członkom wstępnego przygotowania się do pracy na terenie WDpF – odpowiednio do 
potrzeb oraz treningu w miejscu pracy - aż do momentu samodzielnego wykonywania pracy (zgodnie z optymalnym, 
dziewięciomiesięcznym cyklem ZP). W okresie sprawozdawczym nie odbywały się treningi w miejscu pracy, nie było osób 
uczestniczących w treningach.
Zapewnione zostało wsparcie w kontynuowaniu pracy w Zatrudnieniu Przejściowym, w tym stała współpraca ze stronami 
zatrudnienia, monitorowanie przebiegu pracy w danym miejscu Zatrudnienia Przejściowego. Mieliśmy jedno miejsce 
Zatrudnienia Przejściowego, pracy w tym miejscu Zatrudnienia Przejściowego doświadczyły dwie osoby.
Przeprowadzona została ewaluacja realizowanego programu Zatrudnienia Przejściowego (w wymiarze indywidualnym). Ankiety 
ewaluacyjne w poszczególnych cyklach Zatrudnienia Przejściowego wypełniły 4 osoby.
Z Samopomocowego Klubu Pracy skorzystało 37 osób.
Zorganizowaliśmy 10 spotkań o ścieżkach zawodowych, w których łącznie wzięło udział 28 osób.

Tematy spotkań o ścieżkach zawodowych:
1. Od rekrutacji do adaptacji - jak wygląda cały proces rekrutacji aż po pierwsze dni w pracy w międzynarodowej sieci sklepów z 
artykułami gospodarczymi i meblami. 
2. Szukanie pracy i uczestniczenie w rozmowach rekrutacyjnych o czasie zagrożenia koronawirusem.
3. Praca w czasach koronawirusa - rozmowa o aktualnej sytuacji zawodowej członków, o warunkach i prawie pracy oraz pracy 
zdalnej. 
4. Motywacja i automotywacja podczas szukania pracy. 
5. Jak radzić sobie ze stresem w trakcie szukania pracy i na rozmowie rekrutacyjnej. 
6. Jak mówić o przerwach w zatrudnieniu - część 1 (CV). 
7. Jak mówić o przerwach w zatrudnieniu - część 2 (Rozmowa rekrutacyjna). 
8. Poszukiwanie pracy w czasie pandemii. 
9. Porozmawiajmy o pracy - dyskusja, pytania i odpowiedzi, dzielenie się naszą wiedzą. 
10. Praca w instytucjach kultury i sztuki. 

III. Zadanie publiczne „MÓJ CEL? SAMODZIELNOŚĆ!”
Jego głównym celem było wsparcie osób doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego w podejmowaniu trafnych i 
skutecznych kroków do samodzielności społecznej, przy zastosowaniu konsultacji w zakresie wyznaczania indywidualnych celów. 
Projekt przyczynił 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. Realizacja projektu zakończyła się 30.11.2020. 
W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano realizację trzech działań merytorycznych i jednego o charakterze 
ewaluacyjnym oraz przygotowano i złożono sprawozdanie częściowe oraz końcowe.

Zrealizowane działania:
Działanie 2. Przeprowadzono 9 indywidualnych spotkań konsultacyjnych. Z uwagi na stan pandemii konsultacje odbywały się 
zdalnie. Zgodnie z założeniami w przebiegu spotkań uwzględnione zostały następujące elementy:
– wyznaczanie indywidualnych celów służących samodzielności społecznej w wielu obszarach życiowych, zależnych od 
konkretnych potrzeb poszczególnych uczestników spotkań. 
– wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach (zrealizowanych w 2018 roku w ramach działania 1) oraz 
wypracowanie i testowanie narzędzi autorskich.
– identyfikowanie form wsparcia oraz szans wzmocnienia określonych umiejętności dzięki współpracy zawiązywanej na terenie 
WDpF oraz poza jego terenem, tj. dzięki kontaktom z partnerami.

Działanie 3. Zorganizowano 2 spotkania warsztatowe z udziałem przedstawicieli środowisk zainteresowanych samopomocą i 
wspieraniem osiągania celów indywidualnych. Z uwagi na stan pandemii warsztaty odbywały się zdalnie. Uczestniczyło w nich 
kolejno 10 i 15 osób reprezentujących bardzo zróżnicowane instytucje i środowiska, m.in. Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, organizacje pozarządowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Departament ds. Zdrowia 
Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Zorganizowano następujące spotkania warsztatowe:
– „Konsultacje koleżeńskie w dobie pandemii”, podczas którego uczestnicy wymienili doświadczenia w zakresie 
zdeterminowanej pandemią współpracy w instytucjach i placówkach z uwzględnieniem zdalnego wspierania w osiąganiu celów 
indywidualnych w tym m.in. realizowanego w WDpF modelu konsultacji koleżeńskich. 
– „Sieć wsparcia w osiąganiu celów indywidualnych”, które skoncentrowane było na analizie tzw. „przypadku” (ang. case study) 
w celu wydobycia zasobów poszczególnych organizacji partnerskich oraz wzmocnieniu sieci funkcjonującej także po zakończeniu 
zadania.
Działanie 4. Kontynuowano prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, angażującej osoby z zaburzeniami psychicznymi w roli 
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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

rzeczników samopomocy i własnej samodzielności społecznej. Na niniejsze działanie, zgodnie z założeniami projektu, złożyły się:
– Przygotowanie i kolportaż ulotki promującej, na przykładzie WDpF, inicjowanie i prowadzenie placówek i działań 
samopomocowych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
– Opublikowanie cyklu 14 postów na portalu społecznościowych Facebook pokazujących kolejne działania projektu i aktywne 
zaangażowanie osób doświadczających problemów psychicznych. W ramach jednego z postów przygotowano film z udziałem 
profesjonalnej trenerki na temat wspierania w osiąganiu celów indywidualnych.
– 6 wizyt w placówkach (w tym 4 w formie zdalnego zapoznawania się z danymi miejscami) następujących partnerów: Rzecznik 
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego na Nowowiejskiej, Miejsce Aktywności Lokalnej „Akumulator”, Mieszkanie chronione 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi INTEGRACJA, Fundacja eF kropka, Biuro Karier UW, 
Centrum Koordynacji Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. 
– Zorganizowanie Dni Otwartych WDpF Online, czyli wydarzenia na Facebooku trwającego 3 tygodnie i umożliwiającego 
członkom rodzin, członkom lokalnej społeczności oraz użytkownikom Internetu wirtualne uczestnictwo w życiu domu za 
pośrednictwem regularnie publikowanych postów (w tym filmów) na temat życia WDpF i modelu Domu-Klubu. Osoby z 
zaburzeniami psychicznymi angażowały się w dni w roli organizatorów, gospodarzy i prezenterów projektu oraz jako osoby 
wzmacniające dzięki udziałowi w projekcie swoją samodzielność. Wydarzenie było wkładem w obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego oraz zostało włączone w międzynarodową akcję promocji modelu Domu-Klubu zainicjowaną przez Dom-
Klub w Sztokholmie. W ramach Dni opublikowano 22 posty, większość w wersji polsko-angielskiej, w tym 4 filmy pokazujące 
życie trzech Sekcji oraz Biura. Wirtualne zwiedzanie Domu-Klub potwierdziło 90 osób (w zadaniu przewidziano 20-30 osób).

Zdalna realizacja wybranych działań (w szczególności wizyt oraz Dni Otwartych w ramach Akcji informacyjno-promocyjnej) 
przyczyniła się do aktywnego zaangażowania i uczestnictwa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które w innych 
okolicznościach zachowywałyby wobec działań tego typu dystans. Oznacza to, iż za dobrą praktykę – niezależnie od pandemii – 
uznać należy wykorzystywanie zdalnych form komunikacji co najmniej za istotne uzupełnienie standardowych (stacjonarnych, 
„twarzą w twarz”) form realizacji działań.

W roku 2020 odbyło się 16 zdalnych spotkań Grupy Wspierającej, podczas których dyskutowano poszczególne elementy 
zadania.

IV. Zadanie publiczne „DOPOSAŻENIE WARSZAWSKIEGO DOMU POD FONTANNĄ”

Środki z dotacji pozwoliły na zakup niezbędnego doposażenia:
- trzech laptopów i niezbędnych akcesoriów komputerowych (myszka, podkładka, zabezpieczenie przed kradzieżą);
- zasilacza UPS, przełącznika sieciowego i trzech dysków twardych do serwera;
- stołu konferencyjnego;
- dwóch kuchenek gazowych i okapów kuchennych.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
Stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego nie prowadziło działalności gospodarczej ani odpłatnej 
działalności statutowej.  
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020 wykazuje następujące przychody i koszty:
Przychody: 669.506,05 zł:
Wszystkie ponoszone koszty, zgodnie z polityką rachunkowości Stowarzyszenia, kwalifikuje się jako służące działalności 
statutowej na kwotę w 649,925,42 zł
Zespół Regionalny na 31 grudnia 2020 zatrudniał 9 osób na podstawie umowy o pracę (w tym jedna cały rok na urlopie 
wychowawczym). 
Członkowie Rady Koordynacyjnej nie otrzymują wynagrodzeń.
Wynik finansowy - zysk (nadwyżka przychodów nad kosztami) 19.580,63 zł
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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

428

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 kryzysach 
psychicznych świadczenia medyczne, 
świadczenia socjalne lub miejsca pracy 
dedykowane osobom niepełnosprawnym.

91.33.Z 623,76 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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12 724,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 643 904,59 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) 669 506,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 669 506,05 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

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 626,50 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

528 416,42 zł

115 488,17 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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2.4. Z innych źródeł 7 250,36 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 12 100,84 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 623,76 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: 649 925,42 zł 623,76 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

649 925,42 zł 623,76 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 z uwagi na wprowadzone w kraju obostrzenia i ograniczenie działalności stacjonarnej 
Stowarzyszenia, spowodowane pandemia koronawirusa, wykorzystano jedynie 623,76 zł ze 
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota powyższa 
przeznaczona został na zakup usług telekomunikacyjnych umożliwiających zdalne spotkania 
członków i pracowników Warszawskiego Domu pod Fontanną. Pozostałe środki  przekazane zostały 
na fundusz statutowy i zostaną wykorzystane w następnych okresach, zgodnie z przeznaczeniem.

623,76 zł

1 stworzenie możliwości zdalnych spotkań członków i pracowników Warszawskiego Domu pod 
Fontanną w ramach działań samopomocowych

623,76 zł

0,00 zł

w 
tym:

132,00 zł

5 494,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 580,63 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)

14 osób

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

3 720,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. 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)

8,00 etatów

1 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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 391 353,94 zł

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

391 353,94 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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)  

2 329,49 zł

0 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

388 598,07 zł

388 598,07 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 755,87 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 391 353,94 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

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

zp Urząd m.st. Warszawy 97 045,25 zł

2 Doposażenie Warszawskiego 
Domu pod Fontanną

doposażenie Urząd m.st. Warszawy 18 442,92 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

5 789,32 zł

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

1 Klub samopomocy 
"Warszawski Dom pod 
Fontanną"

klub samopomocy Wojewoda Mazowiecki 481 016,42 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

2021-10-15
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