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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WILEŃSKA Nr domu 13 Nr lokalu 41

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-409 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 881677915

Nr faksu E-mail biuro@qzmianom.org Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-06-25

2019-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01579173100000 6. Numer KRS 0000211297

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

Emilia Grabowska Prezes TAK

Barbara Krystyna Pietrzak Skarbnik TAK

Olga Maria Wieczorek-
Trzeciak

Wiceprezes TAK

Marta Paulina Patej Sekretarz TAK

Dorota Cieślik 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

MAŁGORZATA MARIA 
WINIAREK-KOŁUCKA

CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

KINGA CHRZANOWSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I POMOCY "Q ZMIANOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) ochrona i promocja zdrowia;
2) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
4) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) działanie na rzecz osób dyskryminowanych;
6) edukacja i wychowanie oraz oświata;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalność na rzecz rozwoju osobistego i jakości życia;
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
10) działalność charytatywna.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako odpłatną lub nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego.
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia będzie 
realizowana poprzez następujące działania :
1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, 
seminariów, konferencji, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów;
2) organizowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych form terapii, 
pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) prowadzenie ośrodka pomocy i edukacji psychologicznej;
4) prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii 
społecznych, pozytywne formy aktywności;
5) szkolenie członków Stowarzyszenia;
6) przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych lub 
szkoleniowych;
7) publikacje i działalność wydawniczą oraz promocyjno-informacyjną;
8) integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
9) inicjowanie i prowadzenie badań społecznych odnoszących się do 
obszarów życia społecznego pozostających w sferze działań statutowych;
10) prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami 
statutowymi;
11) współpracę z innymi organizacjami, w kraju i za granicą, realizującymi 
podobne cele.

Odpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia będzie 
realizowana poprzez następujące działania :
1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, 
seminariów, konferencji, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów;
2) organizowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych form terapii, 
pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) prowadzenie ośrodka pomocy i edukacji psychologicznej;
4) prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii 
społecznych, pozytywne formy aktywności;
5) szkolenie członków Stowarzyszenia;
6) przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych lub 
szkoleniowych;
7) publikacje i działalność wydawniczą oraz promocyjno-informacyjną;
8) integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
9) inicjowanie i prowadzenie badań społecznych odnoszących się do 
obszarów życia społecznego pozostających w sferze działań statutowych;
10) prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami 
statutowymi;
11) współpracę z innymi organizacjami, w kraju i za granicą, realizującymi 
podobne cele.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Stowarzyszenie realizowało projekty edukacyjne i społeczne w następujących obszarach tematycznych:
- Rewitalizacja społeczna i animacja czasu wolnego
- Efektywność uczenia się i zwiększanie szans na Rynku Pracy
- Rozwijanie kompetencji społecznych

W 2019 roku Stowarzyszenie Q Zmianom aktywnie działało w Lokalnych Systemach Wsparcia. We współpracy z praskimi 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami, Stowarzyszenie realizowało jeden projekt konsorcjalny. Ponadto Stowarzyszenie 
realizowało projekt wspierający wspólnotę sąsiedzką.

Nowa BAZA
Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Praga Północ w wieku 6-18 lat oraz 
zwiększanie kompetencji opiekuńczo wychowawczych ich rodzin.
Idea projektu: Łączymy siły! 7 szkół i 7 organizacji pozarządowych działających wspólnie na rzecz dzieci i młodzieży z Pragi 
Północ.
Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom:
- Zarządzanie wszystkimi działaniami projektowymi, oraz działania promocyjne,
- Zaplanowanie i prowadzenie Warsztatów Efektywnego Uczenia się; Warsztatów Kompetencji Społecznych, Praskiej Szkoły 
Językowej, Akademii Rozwoju Pasji, fakultetów edukacyjnych i wsparcia specjalistycznego;
- Prowadzenie indywidualnego wsparcia edukacyjnego (tzw. korepetycje),
- Zorganizowanie Seminarium Baza Kompetencji.
Współfinansowanie: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa

Kibicujemy Wileńskiej 13
Cele: budowanie warunków do tworzenia i wzmacniania więzi pomiędzy mieszkańcami na podwórku przy Wileńskiej 13.
Idea projektu: Równie ważne jak remonty i budowy, jest budowanie wspólnoty, odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i 
zaufania do siebie nawzajem.
Przebieg projektu: Wzmocnienie wspólnoty mieszkańców z kamienicy przy ul. Wileńskiej 13, realizowano poprzez regularne 
spotkania społeczności, dedykowane wszystkim mieszkańcom, zarówno na terenie podwórka i kamienicy, jak i poza terenem 
Wileńskiej 13, animacje dedykowane dzieciom, rozwijające zainteresowania, a także wzmacniające znajomość najbliższej okolicy 
działania sąsiedzkie wspierające współdziałanie, realizowane na podstawie bieżących potrzeb, wzmacniające inicjatywę i 
zaangażowanie we wspólne sprawy.
Współfinansowanie: Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, to jeden z głównych obszarów działalności 
Stowarzyszenia Q Zmianom. Zespół psychologów i trenerów Stowarzyszenia od 2004 roku tworzy programy psychoedukacyjne 
nakierowane na rozwijanie właśnie kompetencji społecznych: komunikacji bez przemocy, współpracy, rozwiązywania konfliktów, 
budowania dobrego klimatu w szkole, radzenia sobie z emocjami. W 2019 roku Stowarzyszenie zakończyło bądź rozpoczęło aż 6 
projektów rozwijających kompetencje społeczne, których odbiorcami były: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i uczennice 
szkoły podstawowej, a także rodzice i nauczyciele.

Oswoić Konflikt! 
Cel: zrealizowanie programu psychoedukacyjnego „Konflikt – jak go oswoić?” rozwijającego kompetencje emocjonalno-
społeczne, które sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy i zwiększają bezpieczeństwo w danej placówce.
W roku 2019 realizowane były dwa projekty oparte o ten program edukacyjny. 
Idea projektu: Konflikt jest naturalnym elementem bycia z innymi. Może prowadzić do porozumienia i bliskości, jeśli tylko 
nauczymy się go oswajać i rozwiązywać.
Najważniejsze rezultaty:
- wzrost umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania emocji wśród przedszkolaków, uczniów i 
uczennic,
- zwiększenie umiejętności współpracy w klasie lub w grupie przedszkolnej  wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i 
IV-VI SP,
- wzrost wiedzy na temat pozytywnej komunikacji (wg koncepcji Rosenberga) wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa w klasie lub w grupie wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas,
- zwiększenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów wśród uczniów i uczennic klas IV-VI SP,
- wzrost wiedzy rodziców na temat konstruktywnych sposobów wyrażania emocji przez ich dzieci.
Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa
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Szkoła z Dobrym Klimatem
Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w projekcie rozumianego jako 
dbanie o dobry klimat w szkole, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, w tym pracy 
zespołowej i otwartej komunikacji.   
W roku 2019 realizowane były dwa projekty oparte o ten program edukacyjny. 
Idea projektu: Dbanie o dobry klimat w szkole jest fundamentem na którym można budować dobrą współpracę, komunikację.
Najważniejsze rezultaty:
- wzrost stopnia integracji wśród uczniów uczestniczących w projekcie,
- wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic w zakresie otwartej komunikacji sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu 
konfliktów,
- wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu reagowania w sytuacjach związanych z cyberprzemocą.
Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

Ja – Młody Obywatel
Cel: rozwój postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania uczestników projektu w życie publiczne, na terenie miasta 
Warszawy.
W roku 2019 realizowane były dwa projekty oparte o ten program edukacyjny. 
Idea projektu: Każdy z nas może zmienić świat wokół siebie.
Najważniejsze rezultaty:
- Zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów i uczennic na temat społeczeństwa obywatelskiego, praw i obowiązków obywatela,
- Rozwój motywacji i gotowości do działania na rzecz społeczności lokalnych u dzieci i nauczycieli uczestniczących w projekcie,
- Rozwój kompetencji społecznych – umiejętności współpracy, akceptacji, empatii i wzajemnego zaufania u uczniów i uczennic 
uczestniczących w projekcie,
- Pogłębienie integracji i promowanie postawy otwartości u uczestników projektu w trakcie wspólnego twórczego działania,
- Zwiększenie wiedzy o możliwościach realizacji projektów obywatelskich i inicjatyw lokalnych u uczestników projektu,
- Zwiększenie wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli z zakresu pracy metodą projektu.
Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ I ZWIĘKSZANIE SZANS NA RYNKU PRACY
2019 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy 
realizacji projektu edukacyjnego dla studentów psychologii. Jednocześnie Stowarzyszenie reaktywowało projekt „Uczyć się, ale z 
Pasją!” i skierował go do warszawskich licealistów.

Inkubator PSI – Modele Kompetencyjne Studenta Psychologii
Cele: podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy studentów psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie
Najważniejsze rezultaty:
- zdobycie kwalifikacji oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji interpersonalnych przez studentów psychologii, które nie są 
realizowane w ramach programu studiów na kierunku psychologii, a wynikają z potrzeb pracodawców i rynku pracy.
- rozwinięcie warsztatu trenerskiego studentów, w szczególności poprzez warsztaty z zakresu pracy z grupą, technik 
szkoleniowych i warsztatowych, trudnych sytuacji w pracy trenera.
- rozwinięcie kompetencji społecznych: komunikacji, asertywności, współpracy, radzenia sobie ze stresem, w szczególności 
poprzez warsztaty i treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, trening interpersonalny.
Współfinansowanie: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Uczyć się, ale z Pasją!
Cel: rozwinięcie kompetencji poznawczych oraz zainteresowań naukowych wśród 160 uczniów i uczennic szkół 
ponadpodstawowych w Warszawie.
W 2019 roku realizowano 2 edycje projektu.
Najważniejsze rezultaty:
- Zwiększenie umiejętności uczenia się, ciekawości poznawczej i umiejętności poznawczych młodzieży,
- Rozwinięcie kompetencji społecznych młodzieży,
- Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektową.
Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POZAPROJEKTOWEJ
Prowadziliśmy szereg warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na zlecenie poszczególnych instytucji. Były to m.in.:
- trening poznawczy metodą IE R. Feuersteina – 1 osoba dorosła,
- warsztaty "Oswoić Konflikt!" – dla 45 dzieci ze szkoły podstawowej.

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA WILEŃSKIEJ 13
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Program psychoterapeutyczny: „Ktoś Cię słyszy…” – program realizowany jest przez Stowarzyszenie od 2011 roku w odpowiedzi 
na potrzebę zapewnienia profesjonalnego i wykwalifikowanego wsparcia psychologicznego osobom, które: znalazły się w 
kryzysie życiowym (np. utraciły bliską osobę, nie mają pracy, przeżywają rozpad związku), mają trudność w budowaniu trwałych 
i bliskich relacji, czują się samotne, cierpią na depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne, 
zaburzenia odżywiania, syndrom DDA i DDD, nie akceptują siebie i swojej przeszłości, mają trudności z kontrolą własnych emocji 
i zachowania. Działania w ramach „Ktoś Cię słyszy…” skierowane zostały przede wszystkim do osób, które potrzebują wsparcia 
terapeutów, lecz nie mają możliwości finansowych, by korzystać z oferty terapii komercyjnej. Bezpośrednimi odbiorcami 
programu „Ktoś Cię słyszy…” są więc osoby po 18 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, ze 
wszystkich grup społecznych i zawodowych. W 2018 roku w programie uczestniczyło ponad 40 osób, które korzystały z terapii 
prowadzonej w 3 nurtach (humanistycznym, poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym), konsultacji psychologicznych i 
poradnictwa. Łącznie w 2019 roku odbyło się ponad 400 godzin terapii i konsultacji prowadzonych przez zespół 6 terapeutów i 
terapeutów-stażystów.  Zespół terapeutów Stowarzyszenia regularnie uczestniczył w grupowych superwizjach prowadzonych 
przez zewnętrznego specjalistę z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. 

Szkoła Językowa
W 2019 roku dzięki współpracy z Fundacją Legii w biurze Stowarzyszenia w ciągu roku szkolnego odbywały się zajęcia z języka 
angielskiego i języka hiszpańskiego. W zajęciach uczestniczyły 32 osoby. Uczniowie pochodzili ze szkół i placówek znajdujących 
się na terenie Pragi Północ (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Karan, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SP 
50, SP 127, SP 30, Fundacja Twoja Pasja). 
Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych naszych podopiecznych, poprzez zwiększenie ich kompetencji 
językowych. Program nauczania został stworzony specjalnie na potrzeby uczniów. Szczególny nacisk kładziono na nabywanie 
zdolności komunikacyjnych (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu), a także wzmacnianie wrażliwości 
interkulturowej (zagadnienia kulturowe). Zajęcia przebiegały w ramach bloków tematycznych, integrujących pracę nad 
konkretnym słownictwem, niezbędnymi strukturami gramatycznymi oraz sprawnościami językowymi. Całość urozmaicona była 
grami i zabawami edukacyjnymi, zapewniającymi szybkie i przyjemne zdobywanie i przyswajanie wiedzy.
W ramach szkoły językowej w lipcu 2018 został zorganizowany wyjazd do Londynu na 6 dni.

Poniżej przedstawiamy wybrane działania promocyjne zrealizowane w 2019 roku:

Kalejdoskop Edukacyjny – Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny to wspólne przedsięwzięcie stołecznego Biura Edukacji i 
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji. Odbyło się we wrześniu 2019 roku na Podzamczu, przy Fontannach. Celem 
wydarzenia była promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji oraz zwiększenie 
świadomości wśród mieszkańców i władz znaczenia prowadzonych przez NGO programów. 

Piknik „Dzień Dziecka na Legii” – w czerwcu 2019 roku w ramach Święta Łazienkowskiej na stadionie Legii Warszawa odbył się 
piknik „Dzień Dziecka na Legii”. Było to wydarzenie kierowane do całych rodzin i przewidywało takie atrakcje jak.: szkółki 
piłkarskie, warsztaty, animacje czy loteria charytatywna. Stowarzyszenie również miało swoje stanowisko animacyjne na tym 
wydarzeniu, prowadzone przez pracowników i wolontariuszy.

Baza Kompetencji – w grudniu 2019 w ramach projektu Nowa Baza zostało zorganizowane seminarium. Adresowane było ono 
do kilku grup odbiorców: pracowników placówek wsparcia dziennego i innych organizacji pozarządowych oraz instytucji 
pracujących na terenie Pragi-Północ, nauczycieli ze szkół, osób pracujących z dziećmi i rodziną oraz urzędników. Głównym celem 
seminarium było stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy instytucjami działającymi na terenie dzielnicy oraz przestrzeni do 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

Minikonferencja Młodych Obywateli – uroczyste podsumowanie i finał projektu „Ja – Młody Obywatel”. Konferencja odbyła się 
w prestiżowej sali SkyBox na Stadionie Miejskim Legii Warszawa, dzięki uprzejmości Fundacji Legii. 
Program Minikonferencji obejmował prezentację projektu i osiągniętych rezultatów, wystąpienie uczniów i prezentacja 
miniprojektów, prezentację filmu z realizacji miniprojektów, poczęstunek, debatę obywatelską z widownią, wręczenie nagród, 
podziękowania.
      
Doskonalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy 

Zespół koordynatorów projektów i trenerów Stowarzyszenia uczestniczyłw superwizji. 
Ponadto pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia doskonalili swoje kompetencje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i 
warsztatach.
Zespół Stowarzyszenia uczestniczył w następujących szkoleniach:
- "PR i promowanie akcji społecznych w organizacjach pozarządowych" Celem szkolenia było zwiększenie efektywności 
promowania prowadzonych przez Stowarzyszenie działań.
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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

4793

57

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- „Action Learning” Celem szkolenia było poznanie metody wzmacniającej realizacje zaplanowanych działań przy wsparciu 
zespołu.
- "Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej w tym cyberprzemocy"
- „Neurodydaktyka” Celem szkolenia było zapoznanie się z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu i tego jak można 
wspierać uczenie się
- Wypalenie i regeneracja w pracy z lokalną społecznością – warsztat profilaktyczny
- Mindfulness w pracy z dziećmi – trening uważności

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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4.2. 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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEN, 
WARSZTATÓW,
TRENINGÓW, SEMINARIÓW, KONFERENCJI, SESJI 
NAUKOWYCH, PRELEKCJI,
PREZENTACJI, ODCZYTÓW, PRZYGOTOWYWANIE 
I OPRACOWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
LUB SZKOLENIOWYCH

Stowarzyszenie w ramach tej kategorii 
prowadziło warsztaty psychoedukacyjne w 
projektach "Ja-Młody Obywatel", "Nowa Baza", 
"Uczyć się, ale z pasją!", "Oswoić konflikt!", 
"Szkoła z dobrym klimatem", podczas których 
dzieci i młodzież uczyły się współpracy, 
rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia 
sobie z trudnymi emocjami, pokojowego 
rozwiązywania konfliktów, a także realizacji 
wspólnych projektów.

94.99.Z 0,00 zł

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE GRUPOWYCH 
I INDYWIDUALNYCH FORM TERAPII, POMOCY I 
EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI, 
MŁODZIEZY I
DOROSŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁAN 
POPULARYZUJACYCH ALTERNATYWNE WOBEC
PATOLOGII SPOŁECZNYCH, POZYTYWNE FORMY 
AKTYWNOSCI

W ramach tej kategorii Stowarzyszenie 
prowadziło działania w projekcie "Kibicujemy 
Wileńskiej 13", proponując mieszkańcom Pragi 
Północ wyjścia do kina, teatru, na koncerty i 
korzystanie z oferty kulturalnej dzielnicy, a także 
spotkania ze specjalistami w tematyce 
uzależnień.

85.59.B 0,00 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

DZIAŁALNOSCI WSPOMAGAJACEJ ROZWÓJ 
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH

W ramach tej kategorii Stowarzyszenie 
prowadziło projekt "Kibicujemy Wileńskiej 13" 
skierowany do mieszkańców kamienicy i 
bywalców podwórka przy ul. Wilńskiej 13 na 
Pradze Północ, gdzie mieści się także biuro 
Stowarzyszenia. W ramach projektu odbywały 
się zebrania sąsiedzkie, wspólne celebrowanie 
świąt, wyjścia do kina, teatru i na koncerty, a 
także warsztaty i wyjścia dla dzieci i młodzieży 
mieszkających w w/w kamienicy. Dzięki 
działaniom projektowym mieszkańcy zaczęli 
dbać o czystość na podwórku oraz podjęli w tym 
celu działania formalne.

94.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE 
SZKOLEN, WARSZTATÓW, TRENINGÓW, 
SEMINARIÓW, KONFERENCJI, SESJI 
NAUKOWYCH, PRELEKCJI, PREZENTACJI, 
ODCZYTÓW, PRZYGOTOWYWANIE I 
OPRACOWANIE MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH LUB SZKOLENIOWYCH
W ramach tej kategorii Stowarzyszenie 
zrealizowało cykl warsztatów kompetencji 
społecznych klas szóstych ze Szkoły 
Podstawowej nr 255 w Warszawie. Były to 
zajęcia dedykowane konkretnym klasom, 
poprzedzone wywiadem z dyrekcją, 
psychologiem szkolnym i wychowawcami 
klas. Podczas warsztatów 
psychoedukacyjnych uczestnicy uczyli się 
rozwiązywania konfliktów, współpracy, 
radzenia sobie z trudnymi emocjami, a 
także przygotowywali się do zmiany klasy w 
następnym roku szkolnym.

94.99.Z 0,00 zł

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE 
GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH FORM 
TERAPII, POMOCY I EDUKACJI 
PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEZY 
I DOROSŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁAN 
POPULARYZUJACYCH ALTERNATYWNE 
WOBEC PATOLOGII SPOŁECZNYCH, 
POZYTYWNE FORMY AKTYWNOSCI 
W ramach tj kategorii Stowarzyszenie 
prowadziło w 2019 roku projekt 
psychoterapeutyczny "Ktoś Cię słyszy...". 
Bezpośrednimi odbiorcami programu „Ktoś 
Cię słyszy…” są więc osoby po 18 roku życia, 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej, ze wszystkich grup 
społecznych i zawodowych. W 2018 roku w 
programie uczestniczyło ponad 40 osób, 
które korzystały z terapii prowadzonej w 3 
nurtach (humanistycznym, poznawczo-
behawioralnym i psychodynamicznym), 
konsultacji psychologicznych i poradnictwa. 
Łącznie w 2019 roku odbyło się ponad 400 
godzin terapii i konsultacji prowadzonych 
przez zespół 6 terapeutów i terapeutów-
stażystów.  Zespół terapeutów 
Stowarzyszenia regularnie uczestniczył w 
grupowych superwizjach prowadzonych 
przez zewnętrznego specjalistę z Ośrodka 
Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

85.59.B 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 006 685,00 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) 1 165 817,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 116 264,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 690,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 18 863,36 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 109 579,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

11 480,00 zł

0,00 zł

995 205,00 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:

200,00 zł

41 381,00 zł

67 998,00 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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2.4. Z innych źródeł 49 553,36 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -36 680,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 0,00 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: 1 183 634,47 zł 0,00 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

1 152 944,47 zł 0,00 zł

30 690,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 0,00 zł

0,00 zł
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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)

7 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)

5,00 etatów

159 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

15 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

6 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

3 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 846 587,65 zł

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

846 587,65 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)  

6 555,89 zł

3 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

1 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

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

393 353,39 zł

393 353,39 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 453 234,26 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 20 266,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 826 321,65 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Nowa BAZA Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych 
dzieci i młodzieży z terenu 
Dzielnicy Praga Północ w wieku 
6-18 lat oraz zwiększanie 
kompetencji opiekuńczo 
wychowawczych ich rodzin.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st. Warszawa

587 260,00 zł

2 Kibicujemy Wileńskiej 13 budowanie warunków do 
tworzenia i wzmacniania więzi 
pomiędzy mieszkańcami na 
podwórku przy Wileńskiej 13

Centrum Komunikacji Społecznej 
m.st. Warszawa

64 480,00 zł

3 Oswoić Konflikt! zrealizowanie programu 
psychoedukacyjnego „Konflikt – 
jak go oswoić?” rozwijającego 
kompetencje emocjonalno-
społeczne, które sprzyjają 
rozwiązywaniu konfliktów bez 
przemocy i zwiększają 
bezpieczeństwo w danej 
placówce.

Biuro Edukacji m.st. Warszawa 97 000,00 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

11 098,09 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

4 Szkoła z Dobrym Klimatem zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych 
uczestniczących w projekcie 
rozumianego jako dbanie o 
dobry klimat w szkole, 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
oraz wzmocnienie kompetencji 
społecznych, w tym pracy 
zespołowej i otwartej 
komunikacji.

Biuro Edukacji m.st. Warszawa 86 450,00 zł

5 Ja – Młody Obywatel rozwój postaw obywatelskich i 
zwiększenie zaangażowania 
uczestników projektu w życie 
publiczne, na terenie miasta 
Warszawy.

Biuro Edukacji m.st. Warszawa 68 000,00 zł

6 Uczyć się, ale z Pasją! rozwinięcie kompetencji 
poznawczych oraz 
zainteresowań naukowych 
wśród uczniów i uczennic szkół 
ponadpodstawowych w 
Warszawie.

Biuro Edukacji m.st. Warszawa 74 950,00 zł

7 Wakacje z Q Zmianom Celem głównym projektu jest 
zrealizowanie zajęć 
edukacyjnych i artystycznych  
rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów szkół 
podstawowych pozostających w 
okresie wakacyjnym w 
Warszawie w ramach programu 
"Lato w Mieście".

Biuro Edukacji m.st. Warszawa 17 065,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Brak

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Emilia Grabowska
Barbara Pietrzak

Marta Patej
Dorota Cieślik

Olga Wieczorek-Trzeciak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-13
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