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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 2021-09-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica SEWERYNÓW Nr domu 4 Nr lokalu 100

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-331 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-646-48-86

Nr faksu 22-646-48-86 E-mail fes.klos@gmail.com Strona www fes.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-05-11

2012-05-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01517596600027 6. Numer KRS 0000111176

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

Magdalena Ankiersztejn 
Bartczak

Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Górecka Wiceprezes Zarządu TAK

Agata Stola Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adam Kołodziejek Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Weronika Kołakowska Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celach: 
1) Pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów 
społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m. in.: 
a) uzależnień takich jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, 
b) zakażeń HIV i AIDS, 
c) przemocy, 
d) działalności sekt, 
e) bezrobocia oraz 
f) innych zjawisk patologicznych. 
2) Kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw 
wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowiska ludzi młodych. 
3) Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami 
społecznymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja swoje cele realizować będzie głównie przez: 
a) organizowanie i współfinansowanie różnych form pomocy 
zmierzających do poprawy warunków życiowych osób dotkniętych 
problemami społecznymi, w tym m.in. tworzenie i prowadzenie placówek 
realizujących cele Fundacji takich jak zakłady opiekuńczo - lecznicze i 
opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja, domy seniora, kluby profilaktyczne, 
świetlice socjoterapeutyczne, schroniska, rotacyjne mieszkania 
adaptacyjne, punkty doraźnej pomocy społecznej, 
b) prowadzenie Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych,
c) wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami zapisanymi w § 5, 
d) organizację szkoleń, kursów i wykładów związanych z problematyką 
społeczną,
e) organizację sympozjów, konferencji i kongresów, 
f) ustanawianie stypendiów dla osób kształcących się w dziedzinach 
zajmujących się problemami społecznymi,
g) organizowanie staży zawodowych, 
h) organizowanie konkursów i turniejów wiedzy o problemach 
społecznych, 
i) działalność wydawniczą, 
j) przygotowywanie audycji radiowych i telewizyjnych, 
k) organizowanie edukacyjnych kampanii, w tym zbiórek finansowych i 
rzeczowych, 
l) gromadzenie funduszy pochodzących z działalności gospodarczej na cele 
statutowe

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

-Punkt Konsultacyjno -Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem 
okołotestowym.
-Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca testowania w kierunku HIV. Rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej HIV/AIDS 
(drogi zakażenia) oraz poinformowanie o możliwości wykonania anonimowych, bezpłatnych testów na obecność HIV w  
Punktach Konsultacyjno - Diagnostycznych i zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat zakażeń HIV. Osoby dorosłe 
podejmujące ryzykowne zachowania, chcące poznać swój status serologiczny. 
-Program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do osób 
młodych podejmujących zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska 
studenckiego. Zwiększenie dostępu do wiedzy, informacji i poradnictwa i testowania w zakresie HIV i innych iniekcji 
przenoszonych drogą płciową, a także minimalizacja szkód zdrowotnych, w szczególności zmniejszenie liczby nowych zakażeń 
HIV.
-Wsparcie dla osób żyjących z HIV i ich bliskich. "Poprawa jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS i wzmocnienie motywacji do 
leczenia ARV oraz wsparcie w powrocie do aktywności społecznej i zawodowej, odbiorcami działań są również bliscy i rodziny 
tych osób, grupa osób z nowo wykrytym zakażeniem, kierowanych z warszawskich Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych 
(PKD) oraz te, które wykonują testy/otrzymują diagnozy w innych placówkach. Udzielenie wsparcia psychologicznego, a także 
informacji o potrzebie właściwych zachowań w swoim środowisku, wobec partnera/partnerki seksualnego, grupy rówieśniczej, 
udzielenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia informacyjno-medycznego dla żyjących z HIV lub chorych na AIDS i ich 
rodzin i bliskich.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-15 2



-Zintegrowana i Kompleksowa pomoc terapeutyczna użytkownikom eksperymentującym, okazjonalnym i problemowym oraz ich 
rodzinom.
• Zastosowanie profilaktyki selektywnej w dotarciu do użytkowników substancji i zidentyfikowanie osób narażonych czynnikami 
ryzyka w wymiarach biologicznym, psychologicznym, społecznym, szkolnym w celu skuteczniejszej pomocy terapeutycznej.
• Psychoedukacja osób okazjonalnie używających. Stworzenie materiałów informacyjnych o charakterze substancji ze 
szczególnym uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych, uwzględniające najnowsze badania naukowe, 
dotychczasową wiedzę i konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin.
• Opracowanie sieci kontaktów i nawiązywanie współpracy z jednostkami i specjalistami zajmującymi się problemem używania 
substancji psychoaktywnych przez młodzież 
w zależności od potrzeb młodych ludzi kontaktujących się z poradnią.
• Realizacja programu wczesnej interwencji dla osób okazjonalnie używających z grup ryzyka w celu psychoedukacji, poznania i 
zmiany własnych zachowań ryzykownych.
• Pomoc w uzyskaniu dostępu do diagnozy i leczenia osób uzależnionych.
• Poprawę funkcjonowania systemów rodzinnych oraz relacji, w których funkcjonują użytkownicy eksperymentujący, okazjonalni 
i używający problemowo.
• Psychoedukacja rodziców dzieci eksperymentujących, używających okazjonalnie i problemowo używających marihuany i 
haszyszu.

-Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód - Drop-in Warszawa. Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych 
wśród osób uzależnionych od narkotyków.
• Poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego adresatów programu poprzez prowadzenie kompleksowych 
oddziaływań w warunkach stacjonarnych oraz w środowisku klientów
• Zapobieganie zakażeniom związanym z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.
• Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.
• Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych
-Zajęcia profilaktyczne w szkołach i placówkach wsparcia dziennego, którego założeniem jest przekazywanie warszawskiej 
młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 13-18 lat, w tym osobom uczęszczającym do placówek 
wsparcia dziennego, informacji dotyczących HIV/AIDS. Projekt „Świadomi młodzi” przyczynia się do wzrostu świadomości 
młodych ludzi, co może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych i zmniejszenie liczby 
nowych zakażeń HIV. Celem przeprowadzanych zajęć jest wzmocnienie zachowań prozdrowotnych wśród młodych ludzi oraz 
zwrócenie uwagi na możliwe konsekwencje zdrowotne, wykorzystanie w przyszłości zdobytej wiedzy i zadbanie o swoje zdrowie 
oraz zdrowie osób bliskich. Szeroki aspekt poruszanych zagadnień z zakresu zdrowia, uwrażliwia na kwestie związane nie tylko z 
badaniami w kierunku HIV, ale również z badaniami cytologicznymi, badaniem piersi, badaniem jąder – wprowadzenie takiego 
nawyku, by młodzież bardziej świadomie i odpowiedzialnie wchodziła w dorosłość.
-Wsparcie osób żyjących z HIV w czasie pandemii. Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, mieszczące się w ramach 
działalności statutowej, w szczególności na przeprowadzenie projektu zatytułowanego: "Wsparcie osób żyjących z HIV w czasie 
pandemii." Osoby żyjące z HIV w czasie pandemii COVID-19. 
 
-Implementacja wyników "Projekt TAK" i opracowanie standardów szybkiej ścieżki pomiędzy punktem konsultacyjno-
diagnostycznym, a specjalistyczną opieką medyczną dla pacjentów z nowo rozpoznanym zakażeniem HIV. 

-Osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry - działanie edukujące i poszerzające wiedzę.
-Realizacja 60-minutowego filmu dokumentalnego dotyczącego różnorodności społecznej
-Wykłady  dla studentów z Uczelni Wydziału Zdrowia w Kopenhadze.
-Podniesienie poziomu wiedzy na temat stresu i technik antystresowych. Wzbudzenie w uczestnikach refleksji nad tym, czym 
jest stres, jak się przejawia i jak można z nim walczyć. Przećwiczenie różnorodnych technik relaksacyjnych i antystresowych.  
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych. Zwiększenie świadomości w zakresie aktywnych 
form pracy nad stresem i odrzucenie biernych schematów z nim związanych. Pokazanie konstruktywnych metod radzenia sobie 
ze stresem jako alternatywy do podejmowania zachowań ryzykownych. Wzrost wiedzy nt. instytucji pomocowych dla młodych 
osób. Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  
-Mobilny Punkt Redukcji Szkód 2020 - Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na 
profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków. Poprawa stanu zdrowia i 
funkcjonowania społecznego adresatów programu poprzez prowadzenie kompleksowych oddziaływań 
w warunkach stacjonarnych oraz w środowisku klienta. Zapobieganie zakażeniom związanym z używaniem narkotyków i nowych 
substancji psychoaktywnych. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych. Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych. bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, HCV i kiły oraz możliwość uzyskania poradnictwa 
medycznego w zakresie zdrowia.

-Pilotażowy projekt samodzielnego testowania w kierunku HIV partnerów pacjentów z nowo wykrytym zakażeniem HIV. 
Testowanie partnerów pacjentów z nowo wykrytym zakażeniem HIV. 
Testowanie w kierunku HIV/HCV/kiły w PKD i kamperze. 
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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

10000

50

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

-Działania profilaktyczno - edukacyjne z udziałem Streetworkerów zachowań ryzykownych zwłaszcza w kontekście używania 
alkoholu i innych środków psychoaktywnych dodatkowo edukacja dotycząca zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią 
koronawirusa SARS - CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Inicjowanie kontaktu i rozmowy z zainteresowanymi osobami  
młodymi odwiedzającymi najpopularniejsze miejsca nad Wisłą. 
-Projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych. W ramach profilaktyki uzależnienia od alkoholu i promocji zdrowego 
stylu życia. "Dbamy o dobre stany" obejmuje warsztaty z elementami edukacji filmowej oraz działania nakierowane na dbanie o 
zdrowy ruch i poszerzanie świadomości ciała. Głównym celem projektu jest podnoszenie wiedzy umiejętności 
psychospołecznych, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, zwiększanie samoświadomości w obszarze 
myśli, ciała, emocji, zachowań. Działania wzmacniające zdrowsze reagowanie w sytuacjach osobistych i społecznych zmniejszają 
prawdopodobieństwo podejmowania
zachowań ryzykownych - sięgania po alkohol i inne używki jako metody na odreagowanie trudnych emocji."
-Projekt obejmujący działania skierowane do dorosłych i młodzieży, którego głównym celem jest podnoszenie wiedzy i 
umiejętności w zakresie zdolności psychospołecznych, w tym asertywności, zdrowej komunikacji, dbania o poczucie własnej 
wartości, co zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania zachowań przemocowych, bądź stawania się osobą doświadczającą 
przemocy. 
-Infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się  w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla 
znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. - przeżywania silnego  stresu, 
• obniżonego nastroju, depresji,
• kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, 
• trudności wychowawczych, 
• problemów w życiu zawodowym, 
• nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, 
• uzależnienia, 
• doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

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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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

1 ochrona i promocja zdrowia

Punkt Konsultacyjno -Diagnostyczny wykonujący 
badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie 
połączone z poradnictwem okołotestowym. 
Kompleksowe wsparcie w zakresie zdrowia 
seksualnego.

Działania z zakresu ograniczania szkód 
zdrowotnych 
i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę 
HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród 
osób używających narkotyków. Poprawa stanu 
zdrowia i funkcjonowania społecznego 
adresatów programu poprzez prowadzenie 
kompleksowych oddziaływań 
w warunkach stacjonarnych oraz w środowisku 
klienta. Zapobieganie zakażeniom związanym z 
używaniem narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych. Rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych związanych z używaniem 
narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych

86.90.e 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

przekazywanie warszawskiej młodzieży ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 
13-18 lat, w tym osobom uczęszczającym do 
placówek wsparcia dziennego, informacji 
dotyczących HIV/AIDS. Zajęcia poszerzają 
i porządkują wiedzę młodych ludzi w zakresie 
zdrowia psychoseksualnego, ryzyka jakie istnieje 
podczas podejmowania kontaktów seksualnych, 
a także uświadamiają w temacie testowania w 
kierunku HIV. Projekt „Świadomi młodzi” 
przyczynia się do wzrostu świadomości młodych 
ludzi, co może pozytywnie wpłynąć na 
ograniczenie podejmowania zachowań 
ryzykownych i zmniejszenie liczby nowych 
zakażeń HIV. Celem przeprowadzanych zajęć było 
wzmocnienie zachowań prozdrowotnych wśród 
młodych ludzi oraz zwrócenie uwagi na możliwe 
konsekwencje zdrowotne, wykorzystanie w 
przyszłości zdobytej wiedzy 
i zadbanie o swoje zdrowie oraz zdrowie osób 
bliskich. Szeroki aspekt poruszanych zagadnień z 
zakresu zdrowia psychoseksualnego uwrażliwia 
na kwestie związane nie tylko z badaniami w 
kierunku HIV, ale również z badaniami 
cytologicznymi, badaniem piersi, badaniem 
jąder – wprowadzenie takiego nawyku, by 
młodzież bardziej świadomie i odpowiedzialnie 
wchodziła w dorosłość.

-Projekt skierowany do młodzieży i młodych 
dorosłych. W ramach profilaktyki uzależnienia 
od alkoholu i promocji zdrowego stylu życia. 
"Dbamy o dobre stany" obejmuje warsztaty z 
elementami edukacji filmowej

85.59.e 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 309 018,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 191 828,96 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 117 190,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

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

1 86.90.e

Wsparcie osób żyjących z HIV w czasie pandemii. Działania związane z ochroną i promocją 
zdrowia, mieszczące się w ramach działalności statutowej, w szczególności na 
przeprowadzenie projektu zatytułowanego: "Wsparcie osób żyjących z HIV w czasie 
pandemii." Osoby żyjące z HIV w czasie pandemii COVID-19. Mobilny Punkt Redukcji Szkód 
2020 - Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na 
profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków. 
Poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego adresatów programu poprzez 
prowadzenie kompleksowych oddziaływań w warunkach stacjonarnych oraz w środowisku 
klienta. Zapobieganie zakażeniom związanym z używaniem narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków i 
nowych substancji psychoaktywnych projekt samodzielnego testowania w kierunku HIV 
partnerów pacjentów z nowo wykrytym zakażeniem HIV. Testowanie partnerów pacjentów z 
nowo wykrytym zakażeniem HIV. Infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w 
trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych 
rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. - przeżywania silnego stresu.
Infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują 
rozmowy ze specjalistą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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9 226,85 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 276 478,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 546 175,53 zł

2.4. Z innych źródeł 477 138,58 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 226,85 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

1 zakup aktualizacji programu służącego do rozliczeń projektów(dotacji) 3 759,29 zł

2 aktualizację programu księgowego 1 511,67 zł

3 zakup testów 3 526,89 zł

4 zakup dla podopiecznej sprzętu rehabilitacyjnego 429,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

367 330,00 zł

909 148,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

11 273,80 zł

417 711,73 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)

117 190,00 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 434 618,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 69 025,54 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 829 867,25 zł 9 226,85 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

1 757 210,04 zł 9 226,85 zł

0,00 zł 0,00 zł

48 164,46 zł

0,00 zł

24 492,75 zł

0,00 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 69 025,54 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

2 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)

2,00 etatów

44 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)

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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 706 425,61 zł

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

697 477,26 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 

8 948,35 zł

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

6 508,33 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 163,57 zł

8 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

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

110 874,00 zł

95 880,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

14 994,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 595 551,61 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 697 477,26 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

12 600,00 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 Kampania edukacyjno - 
informacyjno dotycząca 
testowania w kierunku HIV.

Rozpowszechnienie wiedzy 
dotyczącej HIV/AIDS (drogi 
zakażenia) oraz 
poinformowanie o mozliwości 
wykonania anonimowych, 
bezpłatnych testów na 
obecność wirusa HIV w 
warszawskich Punktach 
Konsultacyjno - 
Diagnostycznych i zwiększenie 
wiedzy mieszkańców Warszawy 
na temat zakażeń HIV.

Miasto st. Warszawa Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

105 000,00 zł

2 Punkt Konsultacyjno -
Diagnostyczny

Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny (PKD) 
wykonujący badania w kierunku 
HIV anonimowo i bezpłatnie 
połączone z poradnictwem 
okołotestowym. Kompleksowe 
wsparcie w zakresie zdrowia 
seksualnego.

Miasto st. Warszawa Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

260 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 940,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

3 #afterpartyFES" - Centrum 
Pomocy FES - punkt 
wczesnej interwencji

1.Zintegrowana i Kompleksowa 
pomoc terapeutyczna 
użytkownikom 
eksperymentującym, 
okazjonalnym i problemowym 
oraz ich rodzinom. 2. 
Zastosowanie profilaktyki 
selektywnej w dotarciu do 
użytkowników substancji i 
zidentyfikowanie osób 
narażonych czynnikami ryzyka 
w wymiarach biologicznym, 
psychologicznym, społecznym, 
szkolnym w celu skuteczniejszej 
pomocy terapeutycznej. 3. 
Psychoedukacja osób 
okazjonalnie używających. 
Stworzenie materiałów 
informacyjnych.

Miasto st. Warszawa Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

217 000,00 zł

4 Centrum Zintegrowanej 
Pomocy i Redukcji Szkód - 
Drop-in Warszawa. 
Ograniczenie ryzyka szkód 
zdrowotnych i społecznych 
wśród osób uzależnionych 
od narkotyków.

1.Poprawa stanu zdrowia i 
funkcjonowania społecznego 
adresatów programu poprzez 
prowadzenie kompleksowych 
oddziaływań w warunkach 
stacjonarnych oraz w 
środowisku klienta. 2. Zmiana 
wzorów używania narkotyków i 
nowych substancji 
psychoaktywnych na mniej 
szkodliwe. 3. Zapobieganie 
zakażeniom związanym z 
używaniem narkotyków i 
nowych substancji 
psychoaktywnych. 4. 
Rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych związanych z 
używaniem narkotyków i 
nowych substancji 
psychoaktywnych.

Miasto st. Warszawa Biuro Pomocy i 
Projektów Społecznych

112 600,00 zł

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

1 Punkt Konsultacyjno -
Diagnostyczny

Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny (PKD) 
wykonujący badania w kierunku 
HIV anonimowo i bezpłatnie 
połączone z poradnictwem 
okołotestowym. Kompleksowe 
wsparcie w zakresie zdrowia 
seksualnego.

Krajowe Centrum ds. Aids 184 830,00 zł
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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) 

2 Mobilny Punkt Redukcji 
Szkód 2020 - Działania z 
zakresu ograniczania szkód 
zdrowotnych i społecznych 
ukierunkowanych na 
profilaktykę HIV, HCV, HBV i 
innych chorób zakaźnych 
wśród osób używających 
narkotyków.

Poprawa stanu zdrowia i 
funkcjonowania społecznego 
adresatów programu poprzez 
prowadzenie kompleksowych 
oddziaływań w warunkach 
stacjonarnych oraz w 
środowisku klienta. 
Zapobieganie zakażeniom 
związanym z używaniem 
narkotyków i nowych substancji 
psychoaktywnych. 
Rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych związanych z 
używaniem narkotyków i 
nowych substancji 
psychoaktywnych. Podniesienie 
poziomu wiedzy na temat 
zagrożeń związanych z 
używaniem narkotyków i 
nowych substancji 
psychoaktywnych.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

122 000,00 zł

3 Dbamy o dobre Stany Dbamy o dobre stany-to projekt 
skierowany do młodzieży i 
młodych dorosłych. W ramach
profilaktyki uzależnienia od 
alkoholu i promocji zdrowego 
stylu życia ""Dbamy o dobre 
stany""
obejmuje warsztaty z 
elementami edukacji filmowej 
oraz działania nakierowane na 
dbanie o zdrowy ruch i 
poszerzanie świadomości ciała. 
Głównym celem projektu jest 
podnoszenie wiedzy i
umiejętności 
psychospołecznych, nauka 
konstruktywnych sposobów 
radzenia sobie ze stresem,
zwiększanie samoświadomości

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

35 000,00 zł

4 Laboratorium wiedzy i 
wsparcia

Projekt obejmujący działania 
skierowane do dorosłych i 
młodzieży, którego głównym 
celem jest podnoszenie wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
zdolności psychospołecznych, w 
tym asertywności, zdrowej 
komunikacji, dbania o poczucie 
własnej wartości, co zmniejszy 
prawdopodobieństwo 
podejmowania zachowań 
przemocowych, bądź stawania 
się osobą doświadczającą 
przemocy.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

25 500,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Magdalena Ankiersztejn Bartczak
Agnieszka Górecka

Agata Stola
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

2021-09-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-15 14


