SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2020
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Psychoedukacji i Terapii Desiderio

siedziba i adres fundacji

00095 Warszawa u .Senatorska 24 m 1

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

00095 Warszawa ul. Senatorska 24 m 1

Regon

143187329

data wpisu w KRS

30.06.2011

numer KRS

0000390449

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja

fundacja@desiderio.org.pl

Jadwiga Włodarczyk – prezes
Adam Włodarczyk – wiceprezes
Jan Kurkiewicz - sekretarz, członek zarządu
Joanna Bykowska - członek zarządu.

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i
zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami
1. Pomoc psychologiczną i terapeutyczną osób dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi,
narkomanią, alkoholizmem oraz przemocą realizowana przez, konsultacje indywidualne,
interwencje kryzysowe, zajęcia grupowe oraz warsztatowe
2. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).
nie prowadzi

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał).
załączono kserokopie

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Dotacje na programy
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych
do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka
używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy
MCPS Warszawa kwota 28.000 zł
Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób
uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnymi oraz wsparcia ich
bliskich i rodzin. (wg. NPZ)
z ramienia Ministra zdrowia , Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narokmanii
Warszawa ul Dereniowa 52/54
Kwota 41.790 zł
wszystkie kwoty wydatkowane zgodnie z realizacją programów , realizatorzy zadań
Fundacja Desiderio nie prowadzi działalności gospodarczej

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

0

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 0
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym: zakupy
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

0

0
0
0

6 osób
Jadwiga Włodarczyk –
certyfikowany instruktor terapii
Grażyna Łukasiewicz pedagog , specjalista ds.
przemocy w procesie
certyfikatu
Joanne Bykowską – terapeutę
uzależnień
Leszek Kapler – superwizor
PARPA
Liliana Wilanowska Rybkaksięgowość
Agnieszka Puka – mgr
ekonomii doradztwo finansowe

2

0
0
0

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody

0
premie
inne świadczenia

0
0

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

0
0
0

Pracownicy zatrudniani są na umowę o dzieło lub umowę o wykonanie usługi

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

nie dotyczy
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

nie dotyczy
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

nie dotyczy

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

nie dotyczy
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

nie dotyczy
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie zalega z płatnościami zobowiązań podatkowych

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).

x

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Fundacja Desiderio nie otrzymywała i nie dokonywała płatności gotówkowych
powyżej 10.000 euro
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁA PROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon: +48 605 632 125 księgowa ………………….

