
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WISZNIA MAŁA

Powiat TRZEBNICKI

Ulica JAŚMINOWA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość LIGOTA PIĘKNA Kod pocztowy 55-114 Poczta WISZNIA MAŁA Nr telefonu 501189193

Nr faksu E-mail fundacja@otwartydialog.pl Strona www www.otwartydialog.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-02-15

2013-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02024217600000 6. Numer KRS 0000251022

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

Regina Bisikiewicz prezes zarządu 
delegowany przez Radę

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Migaj członek Rady fundacji TAK

Irena Pyziołek członek Rady fundacji TAK

POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, w 
tym w szczególności upowszechnianie:
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
-idei społeczeństwa informacyjnego
- kształcenia ustawicznego
- zasad samorządności lokalnej i partnerstwa publiczno-prywatnego
- zasad demokratycznych i gospodarki wolnorynkowej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- procesu integracji europejskiej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych i 
prawnych,
- usługi doradcze dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu 
terytorialnego i przedsiębiorców, w obszarze zdefiniowanym w §5 i §6,
- usługi coachingu dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju zawodowego i 
osobistego,
- działalność szkoleniową i doradczą dla ww. podmiotów w zakresie 
rozwoju zawodowego i osobistego, 
- działalność szkoleniową i badawczą dla ww. podmiotów w obszarze 
zdefiniowanym w §5 i §6,
- działalność wydawniczą,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, jednostkami Służby Zdrowia, szkołami, kościołami, oraz - 
 innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w celach 
działania Fundacji,
- działalność edukacyjną dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, 
ich rodzin, sieci społecznej i profesjonalistów,
- współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz 
organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy,
- współpracę z psychiatryczną Służbą Zdrowia w kierunku rozwoju form 
pośrednich lecznictwa psychiatrycznego, w tym m.in. zespołów leczenia 
środowiskowego, hosteli, klubów pacjentów, mieszkań chronionych, 
ośrodków rehabilitacji zawodowej,
- wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań 
osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, sieci społecznej i 
profesjonalistów,
- inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w 
prasie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia 
problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi,
- organizacja konferencji krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w 
konferencjach,
- organizowanie poradnictwa psychologicznego, pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów społecznych, rodzinnych, pomoc w zaakceptowaniu faktu 
niepełnosprawności, pomoc w przezwyciężeniu wykluczenia społecznego,
- organizowanie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia 
zatrudnienia, możliwości przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej 
edukacji, szkoleń oraz innej formy pomocy bezrobotnym;
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, imprez 
sportowych i turystycznych, 
- współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania 
środków na realizacje celów Fundacji;
- wspieranie oraz samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w 
dziedzinie zdrowia psychicznego,
- podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji
- powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów 
statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych 
organizacjach o zbliżonych celach

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, głównie poprzez:

Kontynuacja współpracy z partnerem niemieckim – Fundacja F.O.C.U.S. prowadzącym wieloletni projekt europejski EX-IN 
(Experienced–Involvement), skierowany do osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Osoby te – jako eksperci przez 
doświadczenie - nazwani w Polsce Asystentami Zdrowienia,  uczestnicząc w rocznym programie  edukacyjno-rozwojowym, 
budują kompetencje zawodowe przygotowując się do roli partnerów w pracy podmiotów opieki psychiatrycznej, w tym 
zespołów edukacyjnych i terapeutycznych.
                      
Fundacja F.O.C.U.S. przygotowała  międzynarodowy projekt “Empowerment College” i uzyskała całkowite finansowanie na jego 
realizację z programu ERASMUS+.
Projekt realizowany był w okresie 15.12.2016 do 31.12.2019.
Kraje uczestniczące w projekcie to: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Holandia, Bułgaria i Włochy.
             
W ramach projektu odbyły się w 2019 spotkania w kilku miastach w Polsce w celu promowania rezultatów projektu oraz 
pozyskania organizacji/instytucji do otwarcia Empowerment Collage.

2.   Kontynuacja współpracy z PINEL gGmbH,  niemiecką fundacją z siedzibą w
      Berlinie, która od 40 lat towarzyszy tysiącom ludzi w procesie zdrowienia, 
      budzenia  aktywności społecznej m.in. poprzez pracę oraz wzmacniania relacji z
       rodziną i  siecią społeczną.  

3. Udział prezesa fundacji w międzynarodowym projekcie HEADWAY 2020. Trzy kraje: Włochy, 
    Hiszpania i Polska. Łącznie 24 ekspertów z zakresu zdrowia psychicznego.
    W ramach projektu Regina Bisikiewicz uczestniczyła w dwóch wydarzeniach:
                -  wizyta studyjna w Mediolanie i w Modenie (23-24.06.2019, Włochy) w celu poznania 
                   wieloletnich  doświadczeń Włochów w zakresie procesu deinstytucjonalizacji czyli przejścia
                   od modelu  instytucjonalnego do usług świadczonych w lokalnej społeczności
                 - udział w konferencji zorganizowanej przez Parlament Europejski w Brukseli (9.10.2019) w 
                    celu przedstawienia rezultatów 2-letniego projektu - w tym przedstawienia procesu zmian 
                    polskiego systemu zdrowia psychicznego.

5. Zorganizowanie w Warszawie 24-tej Międzynarodowej Konferencji Otwartego Dialogu 
   (26.08.-1.09.2019), która zgromadziła 220 osób z 20 krajów świata. 
   Jako organizatorzy uzyskaliśmy ponadprzeciętne rezultaty konferencji - zarówno w obszarze 
   merytorycznym jak i budowania relacji wśród uczestników.

Na naszym kanale YouTube są dostępne filmy z dnia wykładowego, które prezentują:
historię rozwoju Otwartego Dialogu w Polsce (wywiady z polskimi pionierami podejścia OD
status rozwoju podejścia OD w Europie (prezentacje prelegentów z Finlandii, Niemiec, Norwegii, Włoch)
  

 6. Wystąpienia prezesa fundacji oraz trenerów “Instruktor Zdrowienia”  i „Otwarty Dialog” na
konferencjach polskich i międzynarodowych:
-„Fundusze unijna w regionach na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji” - seminarium ,Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
26.03.2019
- “Rola organizacji pozarządowych w procesie reformy systemu zdrowia psychicznego”, 
   konferencja Komisji Zdrowia, Sejm, Warszawa 21.09.2019
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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

300

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Kontynuacja współpracy z partnerem 
niemieckim – Fundacja F.O.C.U.S. prowadzącym 
wieloletni projekt europejski EX-IN 
(Experienced–Involvement), skierowany do osób 
z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Osoby 
te – jako eksperci przez doświadczenie - nazwani 
w Polsce Asystentami Zdrowienia,  uczestnicząc 
w rocznym programie  edukacyjno-rozwojowym, 
budują kompetencje zawodowe przygotowując 
się do roli partnerów w pracy podmiotów opieki 
psychiatrycznej, w tym zespołów edukacyjnych i 
terapeutycznych.
                      
 Fundacja F.O.C.U.S. przygotowała  
międzynarodowy projekt “Empowerment 
College” i uzyskała całkowite finansowanie na 
jego realizację z programu ERASMUS+.

Projekt realizowany był w okresie 15.12.2016 do 
31.12.2019.
               
Kraje uczestniczące w projekcie to: Niemcy, 
Polska, Wielka Brytania, Holandia, Bułgaria i 
Włochy.
             
W ramach projektu odbyły się w 2019 spotkania 
w kilku miastach w Polsce w celupromowania 
rezultatów projektu oraz pozyskania 
organizacji/instytucji do otwarcia Empowerment 
Collage..

85.14.F 0,00 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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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) 294 102,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 132 313,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 161 789,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

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

Zorganizowanie w Warszawie 24-tej 
Międzynarodowej Konferencji Otwartego 
Dialogu 
   (26.08.-1.09.2019), która zgromadziła 220 
osób z 20 krajów świata. 
   Jako organizatorzy uzyskaliśmy 
ponadprzeciętne rezultaty konferencji - 
zarówno w obszarze 
   merytorycznym jak i budowania relacji 
wśród uczestników.
   Na naszym kanale YouTube są dostępne 
filmy z dnia wykładowego, które prezentują:
historię rozwoju Otwartego Dialogu w 
Polsce (wywiady z polskimi pionierami 
podejścia OD
status rozwoju podejścia OD w Europie 
(prezentacje prelegentów z Finlandii, 
Niemiec, Norwegii, Włoch)

80.42.B 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 9 742,98 zł

2.4. Z innych źródeł 161 789,00 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 28 720,20 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 1.Promocja zdrowia psychicznego i propagowanie niezbędnych zmian w polskim systemie zdrowia 
psychicznego w oparciu o najlepsze europejskie doświadczenia poprzez:
- stronę internetowa fundacji
- kampanie w mediach społecznościowych
- udział w seminariach i konferencjach na terenie 
  całego kraju

18 720,20 zł

2 2. Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika biura fundacji. 10 000,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28 720,20 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93 850,02 zł

w 
tym:

60 318,56 zł

0,00 zł

0,00 zł

33 531,46 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

9 742,98 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 68,32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 294 033,88 zł 28 720,20 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

132 244,88 zł 28 720,20 zł

161 789,00 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

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)

3 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)

1,20 etatów

4 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 97 780,32 zł

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

97 780,32 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) 

3 724,41 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

38 784,14 zł

38 784,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 58 996,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 75 650,32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 22 130,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 000,00 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)

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) 

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

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

2 250,00 zł

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

1 Dotacja z PFRON na 
dofinansowanie 
wynagrodzenia osoby 
niepełnosprawnej.

Celem dofinansowania jest 
pomoc osobom 
niepełnosprawnym w uzyskaniu 
pracy, a przez to aktywna 
rehabilitacja.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

33 531,46 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

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)

Prezes fundacji został powołany na eksperta przy European Expert Group on Deinstitutionalisation - działającej w 
Brukseli,  na osobę reprezentująca tą organizację w Polsce. Celem organizacji są działania w całej Europie na rzecz 
reformy systemu zdrowia psychicznego polegającej na przejściu od systemu opartego na szpitalach 
psychiatrycznych do systemu bazującego na opiece w społeczności lokalnej.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Regina Bisikiewicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-16
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