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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

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 
regina.bisikiewicz@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 popieranie 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.
§6
Szczegółowym obszarem działalności Fundacji są zadania z zakresu:
- upowszechniania i ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich oraz 
działań wspomagających rozwój demokracji,
- propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój struktur 
społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji i organizacji Wolontariatu,
procesu integracji europejskiej, w szczególności polityki strukturalnej UE,
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwoju i 
promocji przedsiębiorczości,
- rozwoju i kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki,
- kształcenia ustawicznego osób dorosłych,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 
bezrobociem, w szczególności młodzieży i absolwentów,
- promocji i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy,
- wdrażania lokalnych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego,
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- upowszechniania i ochrony praw kobiet i promocji działań na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- promocji Zdrowia i procesów restrukturyzacyjnych służących 
usprawnianiu funkcjonowania służby Zdrowia,
- promocji i wdrażania zasad polityki ekologicznej i ochrony środowiska,
- upowszechniania i rozwoju dziedzictwa kulturowego,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
- wzajemną samopomoc, 
- działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie. 
- współpracę z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 
ukierunkowana na:tworzenie miejsc pracy chronionej, pozyskiwanie 
mieszkań na mieszkania chronione, 
- organizację różnych form wypoczynku dla osób chorych psychicznie. 
- działalność edukacyjną w środowisku pacjentów, ich rodzin i w 
społecznościach lokalnych.
- ochronę praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele 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,
- wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań 
osób chorych psychicznie, ich rodzin i terapeutów.
- inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w 
prasie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia 
problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.
- uczestnictwo i organizacja konferencji krajowych i zagranicznych.
- powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów 
statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych 
organizacjach o zbliżonych celach.

W powyższym zakresie Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i 
nieodpłatną pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Realizacja celów fundacji w zakresie celu OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Naszym celem jest, aby każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego miała szansę na wyzdrowienie. 
Aby to było możliwe, dotychczasowy system opieki zdrowotnej, ukierunkowany na proces chorowania,  oparty na hospitalizacji, 
izolacji, stygmatyzacji, traumie i lęku przed przyszłością, powinien być zastąpiony nowym podejściem, ukierunkowanym na 
proces zdrowienia. W oparciu o współpracę z wieloma ośrodkami europejskimi i amerykańskimi, pragniemy stworzyć  we 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku środowisko, w którym ludzie z zaburzeniami psychicznymi - przy wsparciu profesjonalistów, rodzin 
i sieci społecznej,  będą mogli:
- umacniać  nadzieję, że wyzdrowienie  jest możliwe,
- nabierać motywacji do zdrowienia poprzez wykorzystanie własnych zasobów,
- podejmować ważne role społeczne, w tym służąc swoim doświadczeniem innym,
- mieć długoterminowe wsparcie w procesie zdrowienia i budowania relacji społecznych,
- w sytuacjach kryzysowych podejmować efektywne leczenie z udziałem rodziny i  sieci społecznej,  
- a jeśli potrzeba korzystać z małych placówek leczenia stacjonarnego (pensjonaty kryzysowe), a w ostateczności ze szpitali 
psychiatrycznych.

W roku 2021 były Prowadzone działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego, głównie poprzez:

1. Kontynuację 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.
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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

             
W roku 2021 kontynuowaliśmy spotkania w kilku miastach w Polsce w celu promowania rezultatów projektu oraz pozyskania 
organizacji/instytucji do otwarcia Empowerment Collage w Polsce. Ze względu na ograniczenia w zakresie podróży i dostępny 
czas - wszystkie  spotkania odbyły się poprzez platformę komunikacyjną Zoom.

2.   Kontynuacja współpracy z PINEL gGmbH,  niemiecką fundacją z siedzibą w
      Berlinie, która od ponad 45 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 pracach zespołu powołanego przez MRPiPS ds deinstytucjonalizacji usług społecznych dla osób z 
problemem zdrowia psychicznego w celu  przygotowania Strategii dla Polski  na lata 2021 - 2030. 
 Strategia będzie finansowana przez  fundusze unijne w kwocie ok. 5 mld zł.
 Prezes fundacji koordynowała prace w/w zespołu.

4. Udział prezesa fundacji w pracach Komisji ds. Zdrowia Psychicznego powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  
Tematem wiodącym pięciu spotkań Komisji był Pilotaż centrów zdrowia psychicznego, przygotowujący całościową reformę 
systemu zdrowia
psychicznego. 
                
5. Wystąpienia prezesa fundacji oraz trenerów “Asystent Zdrowienia”  i „Otwarty Dialog” na
konferencjach polskich i międzynarodowych:
-„Seminarium poświęcone wypracowaniu standardów organizacyjnych i merytorycznych centrów zdrowia psychicznego”, 
Warszawa, 14.09.2021
- “Rola Asystentów Zdrowienia  procesie reformy systemu zdrowia psychicznego”, 
   konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 24.11.2021.

6. Odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie na kształcenie kadr dla centrów zdrowia psychicznego w roku 2021 fundacja 
przeprowadziła:, 
 - Kurs Otwartego Dialogu dla 19 osób
 - Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych “Asystent Zdrowienia” dwie edycje, łącznie 39 osób

7. Stałym działaniem fundacji jest promocja zdrowia psychicznego poprzez stronę fundacji
   www.otwartydialog.pl Jak wskazują statystyki uzyskane w Google Analytics - w roku 2021 odwiedziło stronę ponad 12 tys 
osób.

8. Udział prezesa fundacji w Radzie Programowej międzynarodowego projektu HOPEn Dialogue. 

9. Prowadzenie dla rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej TELEFONU KRYZYSOWEGO.

10. Konsultacje dla Zarządu Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (DCZP) w zakresie przygotowania do utworzenia CZP 
typu A dla Dzielnicy Wrocław Psie Pole.

11.
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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)

brak

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

12000

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Promocja zdrowia psychicznego i propagowanie 
zmian w polskim systemie zdrowia psychicznego 
w oparciu o najlepsze europejskie praktyki, 
poprzez:
- stronę internetową
- faunpage na FB
- kampanie marketingowe w mediach 
społecznościowych
- udział w seminariach i konferencjach na terenie 
całego kraju
- opiniowanie dokumentów strategicznych 
przygotowanych przez MZ oraz MRPiPS
- przygotowanie artykułów do publikacji w 
czasopismach branżowych oraz na stronach 
instytucji działających na rzecz reformy systemu

85.14.F 5 000,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Udział prezesa fundacji w pracach Rady ds 
Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

Rada w okresie sprawozdawczym prowadziła 
swoją prace na sesjach, które odbywały się w 
rytmie raz na kwartał. Zadaniem Rady był nadzór 
nad Pilotażem Centrów Zdrowia Psychicznego, 
który trwał od lipca 2018 roku. Powołane w tym 
okresie Centra świadczyły koordynowane usługi 
zdrowotne, które powinny być dostępne dla 
członków określonej społeczności lokalnej w 
trybie: 5 dni w tygodniu, w godzinach 8.00 - 
18.00. Niezbędne było monitorowanie jakości i 
dostępności tych usług.

85.14.F 750,00 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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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

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Pokrycie części kosztów pracownika biura, który 
brał udział w działaniach opisanych w pkt 3.3.1

Dla sprawnego funkcjonowania prezesa fundacji 
było niezbędne współdziałanie z pracownikiem 
biurowym, obsługującym sekretariat zarządu. 
Osoba ta prowadziła kalendarz prezesa, 
umawiała spotkania, koordynowała udział 
prezesa w spotkaniach na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Ponadto 
przygotowywała dokumenty związane z 
delegacjami, a potem uczestniczyła w tworzeniu 
raportów podsumowujących dane wydarzenie.

85.14.F 10 000,00 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

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Przeprowadzenie 8-modułowego kursu 
przygotowującego do pracy w podejściu 
Otwartego Dialogu dla zespołów 
środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Nowym Targu i w 
Piasecznie.
Podejście oparte na Otwartym Dialogu 
(ODA) zostało stworzone w latach 
osiemdziesiątych XX wieku przez prof. 
Jaakko Seikkulę (psychoterpautę) i Brigittę 
Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół w 
szpitalu Keropudas w Zachodniej Laponii, w 
Finlandii. Będąc odpowiedzialnymi za 
planowanie terapii pacjentów 
przyjmowanych do szpitala, rozwinęli oni 
system leczenia skoncentrowany na 
rodzinie, w oparciu o Podejście 
dostosowane do potrzeb opracowane w 
latach sześćdziesiątych przez prof. Yjrö 
Alanena i jego zespół, a stosowane w 
leczeniu schizofrenii. Metoda prof. Alanena 
zakładała szybką interwencję we wczesnej 
fazie kryzysu, dostosowanie leczenia do 
indywidualnych potrzeb pacjenta i jego 
rodziny oraz postrzeganie leczenia jako 
procesu wykorzystującego różne metody 
terapeutyczne

80.42.B 0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Przeprowadzenie rocznych Warsztatów 
rozwojowo-edukacyjnych o walorach 
terapeutycznych "Asystent Zdrowienia".
Model Asystent Zdrowienia zakłada, że 
osoby z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego  po przebyciu stosownego 
przeszkolenia będą wspomagać pracę 
zespołów terapeutycznych w zakresie 
zdrowia psychicznego. Ich niepowtarzalne 
doświadczenia związane z 
przezwyciężaniem kryzysu i wiedza na 
temat problemów psychicznych stanowią 
źródło informacji oraz nadziei dla osób 
chorujących, dla których absolwenci 
warsztatów -  Asystenci Zdrowienia, będą 
asystentami w procesie zdrowienia. 
Ponadto elementy samorozwojowe kursu 
wpływają na lepsze rozumienie siebie, a 
praca w grupie daje ciągłe wsparcie i 
możliwość poszerzania własnych 
kompetencji. 
Opisany model jest z powodzeniem 
stosowany w różnych krajach Europy m.in. 
Niemczech, Szwajcarii, Finlandii i Wielkiej 
Brytanii.

80.42.B 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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19 057,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 49 280,00 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) 352 692,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 212,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 277 942,55 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 154,30 zł

e) pozostałe przychody 49 383,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 655,00 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

49 280,00 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 278 700,45 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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 19 057,50 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: 352 563,21 zł 19 057,50 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

25 212,50 zł 19 057,50 zł

277 942,55 zł 0,00 zł

0,00 zł

24,56 zł

0,00 zł

49 383,60 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

5 655,00 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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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2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 131 337,42 zł

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

131 337,42 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)

1 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 817,50 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

67 620,00 zł

67 620,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 63 717,42 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 109 746,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 21 591,36 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

1 000,00 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

2 842,00 zł

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

5 585,12 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Regina BISIKIEWICZ
Facylitator procesu zmian i rozwoju przy Leadership Management Polska (LMI)  oraz założyciel fundacji Polski 
Instytut Otwartego Dialogu.

Od 2011 roku wspomaga swoim doświadczeniem liderów zmian, kształtuje w społeczeństwie nowe postawy, a nade 
wszystko odkrywa potencjał drzemiący w ludziach. Gorąco wierzy, że dzięki współpracy – na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym – profesjonalistów, polityków, władz i obywateli zaangażowanych w organizacjach 
pozarządowych, można dokonać epokowej zmiany w polskim systemie zdrowia i pomocy społecznej.

Potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć Reginy jest uznanie jej w 2021 roku  przez europejską organizację 
Mental Health Europe, za jedną z 10-ciu kobiet w Europie - pionierek zmian w dziedzinie zdrowia psychicznego. 
Więcej informacji pod linkiem https://www.mhe-sme.org/women-in-europes-mental-health

Dotychczas włączyła się w proces zmian jako:
koordynator międzynarodowego projektu „Europejskie partnerstwo na rzecz rozpowszechnienia Otwartego Dialogu” 
(Finlandia, Dania, Norwegia, Niemcy, Austria i Polska,  2013-2015) finansowanego przez program Leonardo da Vinci 
Life learning.
koordynator projektu “Experienced - Involved (Ex-In)” Niemcy, Polska, 2013 - 2015, który zapoczątkował 
przygotowanie kilkudziesięciu Asystentów Zdrowienia do roli eksperta przez doświadczenie w Centrach Zdrowia 
Psychicznego,
przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w programie Organizacji Narodów Zjednoczonych  „Forgotten 
Europeans”, Bruksela, 2014,
członek 4-osobowego zespołu ekspertów powołanego styczniu 2015 roku przez Departament Zdrowia Publicznego 
przy Ministerstwie Zdrowia w celu przygotowania Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020,. 
autor ekspertyzy projektu Ustawy o zdrowiu publicznym (druk 3675) na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, VIII/2015,
członek Human Rights Committee w Mental Health Europe, Bruksela (od VII 2015)
ekspert przy Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP (od 2016)
reprezentant European Expert Group on Transition from  Institutional to Community-based Support (od 2016 - 
obecnie) - załączam Letter of Mandare
członek zarządu European Association for Service Providers for Disabilities, Bruksela (X/2016 - XII 2017))
project manager w Polsce międzynarodowego projektu ERASMUS+ “Empowerment College”  (Niemcy, Holandia, 
Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria i Polska,  XII/2016-XII/2018),
facylitator procesu zmian w projekcie “Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, realizowanego w ramach 
programu PO WER 4.1 “Innowacje społeczne” w trzech lokalizacjach: Warszawa-Bielany, Wieliczka i powiat wielicki 
oraz Koszalin i powiat koszaliński (od V/2018 - obecnie)
członek Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (od III/2018  - 
obecnie)
reprezentant Polski w międzynarodowym projekcie “Headway 2020: Sharing best practices between Italy, Spain and 
Poland”, (2018 - 2019)
Członek Rady ds. Psychiatrii przy Ministrze Zdrowia (od VII/ 2019 - 2021)
organizator światowej konferencji międzynarodowej sieci instytucji i organizacji rozwijających podejście Otwartego 
Dialogu, Warszawa  (VIII/2019)
Koordynator grupy roboczej przy MRPiPS opracowującej Strategię deinstytucjonalizacji usług społecznych dla osób 
z problemem zdrowia psychicznego na lata 2021-2027. (od II/2020)
mówca na konferencjach w Polsce i w Europie - w tym w Finlandii, w Danii, we Włoszech, na Litwie, w Niemczech, w 
Belgii, w Holandii i w Wielkiej Brytanii

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji
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