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                                                                                                MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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                                                   SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 
                                     FUNDACJI PSYCHOEDUKACJI I TERAPII DESIDERIO 
  
 
     Fundacja Psychoedukacji i Terapii Desiderio z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 24 / 1 
     wpis w KRS  0000390449   z dnia 30.06.2011  NIP : 5252511837 REGON : 143187329 
     Konto : 50 1140 2017 0000 4402 1284 7787 (MBank)  
    Oraz 68 1140 2004 0000 3702 7594 4784 (MBank) 
 
    
    w składzie 
     Zarządu Fundacji 
     Jadwiga Włodarczyk – prezes 
     Adam Włodarczyk – wiceprezes 
     Jan Kurkiewicz - sekretarz, członek zarządu 
     Joanna Bykowska - członek zarządu. 
 
 
Rada Fundacji 

Monika Bodecka 

Alicja Grzywaczewska -Saks  

Teresa Tatarzycka 

 

 Kierująca się w swojej działalności celami 
   
Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym , dorosłym dzieciom alkoholików oraz osobom 
doświadczającym przemocy 
 
 

1. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych 
przemocą rodzin, jak również osób uzależnionych i ich rodzin 

2. Mediacje rodzinne 
3. Profilaktyka i edukację uzależnień wśród młodzieży 
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

 

mailto:fundacja@desiderio.org.pl


Realizująca swoje cele poprzez 
 
          Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i 
zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami 

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych 
alkoholizmem, narkomanią (i innymi zagrożeniami) 

2. Pomoc psychologiczną i terapeutyczną 
3. Edukację - realizacje programów aktywizujących i profilaktycznych, konferencje, prelekcje dla 

młodzieży, rodziców i pedagogów oraz innych grup zainteresowanych 
4. Organizowanie turnusów terapeutycznych oraz integracyjnych 
5. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą 

6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji nie wykluczając międzynarodowych  . 

 

       1 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Od  01.01,2017 r do 31.12.2017 r  Fundacja Desiderio realizowała swoje cele w ramach wolontariatu. oraz 
Dotacji otrzymanej od Zarząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy 
W programie Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi  
i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy”. 
W kwocie 30,000zł  oraz od Minister Zdrowia Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54    Wspieranie działań służących rozwiązywaniu 
problemów wynikających  z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych, wsparcia dla osób 
zagrożonych uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. 
W kwocie 62,000zł 
Łączna kwota dotacji 92.000 zł 
 
 
W wolontariacie przepracowano ramach dotacji  
Praca  w wolontariacie jak i otrzymanej dotacji realizowana była poprzez spotkania indywidualne i grupowe z 
osobami uzależnionymi od, hazardu, sexu, internetu itp. oraz osobami współuzależnionymi i 
doświadczającymi przemocy . 
W ramach umowy wolontariatu pracowały następujące osoby 
Jadwiga Włodarczyk – certyfikowany instruktor terapii 
Grażyna Łukasiewicz -  pedagog , specjalista ds. przemocy w procesie certyfikatu 
Joanna Bykowska – terapeuta uzależnień i terapii rodzin 
Dariusz Walczak – certyfikowany instruktor terapii. 
Małgorzata Ziembińska – psychoterapeuta, prawnik 
 
łącznie  przepracowano 133  h. 
 

 
Lokal w którym prowadzona  jest działalność Fundacji Desiderio jest własnością Prezesa Fundacji oraz brata 
Sławomira Figurskiego którzy do chwili obecnej nie czerpią żadnych korzyści finansowych .Protokół z zebrania 
o dalszym użyczeniu lokalu  z dn.29.12.2015 r z  użyczeniem lokalu do czasu rezygnacji prowadzenia 
działalności statutowej Fundacji przez Panią Prezes -  aneks do umowy z dnia 4.X.2017 r  
 
                                   2 Informacja lokatach bankowych 
 
 Fundacja Desiderio nie posiada lokat bankowych, 
 
                                  3 Informacja o obligacjach państwowych, objętych udziałów czy też akcji 
 
 Fundacja nie posiada obligacji państwowych ,objętych udziałów czy też akcji. 
 
                                  4 Informacja o nabytych nieruchomościach i środkach  trwałych 
 
Fundacja Desiderio nie nabywała nieruchomości i środków trwałych. 
 
                                   5  Informacja o koncie bankowym Fundacji Desiderio 



 
Kwoty z dotacji przelewane są na nieoprocentowane konto bankowe – MBank 
 
                                            6  INFORMACJE O ODPŁATNYM ZATRUDNIENIU W FUNDACJI 
 
W ramach otrzymanych dotacji pracownicy zatrudnieni są na umowę o dzieło na wykonanie zadań oraz na 
umowę zlecenie na wykonanie usługi 
Fundacja Desiderio nie zatrudnia etatowych pracowników , 2 osoby zatrudniona na umowę o wykonanie usługi 
rozliczona własnym rachunkiem inni pracownicy na  umowę o dzieło. Po wykonaniu zadań dotacyjnych osoby 
zatrudniane są w Fundacji Desiderio na umowę wolontariatu jeśli zachodzi taka potrzeba. 
W ROKU 2017  na wynagrodzenia z umowy o dzieło i umowy o wykonanie usługi na wykonanie zadań została 
wydatkowana kwota 92.000,00zł 
Od zawartych umów o dzieło na wykonanie określonych prac naliczony i należny podatek został  
odprowadzony do Urzędu Skarbowego w terminie nie  przekraczającym  realizacji zadania . 
 
Osoby które zostały zatrudnione na umowę o dzieło na wykonanie zadań wg projektu lub umowę o wykonanie 
usługi rozliczoną własnym rachunkiem w czasie realizacji zadań z dotacji. 
Jadwiga Włodarczyk – certyfikowany instruktor terapii /umowa o dzieło 
Grażyna Łukasiewicz -  pedagog , specjalista ds. przemocy w procesie certyfikatu/umowa o dzieło 
Dariusz Walczak – certyfikowany instruktor terapii/ umowa o dzieło 
Joanna Bykowska – terapeuta uzależnień ,  umowa o dzieło 
Małgorzata Ziembińska – psychoterapeuta , prawnik , umowa o dzieło 
Liliana Wilanowska Rybka - księgowość 
Leszek Kapler –pedagog , superwizor z listy PARPA umowa wykonania usługi na wykonywanie zadań 
Osoby do realizacji zadania wybrane zostały na zebraniu Zarządu Fundacji – protokół z dnia 30.12.2016 r   
Wynagrodzenie miesięczne zależne było od ilości wypracowanych godzin przez realizatora, wykazywanych 
na zakończenie każdego miesiąca. 
  
 

                      7 INFORMACJA O UDZIELANYCH POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH 
 

A )Nie udzielano żadnych pożyczek 
B ) nie udzielano nagród 
C)) nie udzielano premii ani innych świadczeń 
 
                                           8 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY  
PAŃSTOWE 
 
 
W ramach dotacji otrzymanej z dzielnicy Śródmieście  m.st Warszawy  prowadzono spotkania  indywidualne 
grupowe oraz warsztatowe.  Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany zespół terapeutyczny 
Jadwiga Włodarczyk – certyfikowany instruktor terapii 
Grażyna Łukasiewicz -  pedagog , specjalista ds. przemocy w procesie certyfikatu 
Joanne Bykowską – terapeutę uzależnień 
Małgorzata Ziembińska – psychoterapeuta, prawnik – wolontariat 
Leszek Kapler – superwizor PARPA 
 
Dotacja otrzymana od Minister Zdrowia  
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54   realizatorzy programu to  
Jadwiga Włodarczyk – certyfikowany instruktor terapii 
Grażyna Łukasiewicz -  pedagog , specjalista ds. przemocy w procesie certyfikatu 
Dariusza Walczaka – certyfikowany instruktor terapii 
Joanne Bykowską – terapeutę uzależnień 
Małgorzata Ziembińska – psychoterapeuta ,  -prawnik 
Leszek Kapler – superwizor PARPA 
W  ramach programu realizowano – konsultacje indywidualne, interwencje kryzysowe, poradnictwo rodzinne, 
porady prawne, zajęcia grupowe edukacyjne, wspierające, grupę nawrotów, warsztaty ,dla osób uzależnionych 
i ich rodzin. 
Księgowość w obu programach prowadzona przez Panią Lilianę Wilanowską- Rybka 
 
PROGRAMY ZOSTAŁY WYKONANE I  ROZLICZONE ODRĘBNYMI SPRAWOZDANIAMI ZGODNIE Z 
ZAŁOŻENIAMI  nie przekraczającym  terminów realizacji zadań . 



 Łączna kwota dotacji  92.000,00zl całkowicie została wykorzystana wyłącznie na zadania projektu złożonej 
oferty , co zostało przedstawione na zebraniu Zarządu i Rady Fundacji protokół z dnia 06.01.2018 r 
Fundacja Desiderio otrzymuje dotację na realizację zadań zgodnie ze Statutem . 
 
   
 
                                           9 INFORMACJA O DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 
 
Fundacja Desiderio nie  prowadzi działalności gospodarczej 
 
 

                                     10  INFORMACJA O OTRZYMANYCH WPŁATACH NA KONTO FUNDACJI 
DESIDERIO 

   
W roku 2017r na konta Fundacji Desiderio wpłynęła łącznie kwota 245,00 zł w ramach darowizn na opłaty  
bieżące .która została wykorzystana na opłaty związane z obsługą konta. Kwota 4.440,00  zł pochodząca z 
darowizny członków zespołu terapeutycznego zgodnie z realizacją zadań jako środki własne wykorzystana 
została na zakupy art.  biurowe, czystościowo –spożywcze –częściowe  opłaty czynszu i częściowe opłaty 
telefonu , wpłaty przyjmowane zostały na kwity KP. 
 
Kwota z otrzymanej dotacji 92.000,00zł wykorzystana została tylko  na realizację zadań,  
kwota pozostała na kontach Fundacji na 2018 r to 187,69  zł ,dla dotacji Ministra Zdrowia zgodnie z wymogami 
założone zostało odrębne  konto 
SPRAWOZDANIE za działalność w roku 2017 zostało przedstawione na zebraniu Zarządu i Rady Fundacji -
protokół z dn. 06.01.2018 r  
 
  A ) FUNDACJA DESIDERIO NIE OTRZYMAŁA SPADKÓW 
  B ) FUNDACJA DESIDERIO NIE OTRZYMAŁA ZAPISÓW 
 
                                              11  INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH  
 
Kwota  łącznie z 2 kont na kwotę 245,00 zł została wykorzystana na opłaty  utrzymania kont 
Kwota 4.440,00  zł pochodząca z darowizny członków zespołu terapeutycznego została spożytkowana na 
pokrycia opłat czynszu zgodnie z realizacją zadań jako środki własne oraz   na zakupy art.  biurowe, 
czystościowo –spożywcze. 
kwota 92 .000,00 zł całkowicie wykorzystana na wypłaty dla realizatorów zadania co zostało wykazane w 
odrębnych sprawozdaniach dotacyjnych . 
 
 
                                          12  INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 
PODATKOWYCH. 
 
Fundacja nie odprowadza zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 
z tytułu prowadzonej działalności w ramach Fundacji gdyż Fundacja Desiderio za rok obrachunkowy 2017 r 
nie uzyskała żadnych dochodów . 
 
  

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA 


