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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica OLEANDRÓW Nr domu 6 Nr lokalu III PIĘTRO

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-629 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-626-94-19

Nr faksu 22-626-94-19 E-mail kopd@kopd.pl Strona www www.kopd.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-15

2004-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00107149100000 6. Numer KRS 0000099511

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Ochrona praw i interesów dziecka,
2. Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności 
poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny,
3. Zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci,
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, w tym 
w szczególności praw dziecka, profilaktyki krzywdzenia dzieci, promocji 
odpowiedzialnego rodzicielstwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosława Kątna Przewodnicząca Zarządu 
Krajowego KOPD

TAK

Agata Jarzyna Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Krajowego 
KOPD

TAK

Maria Kowaleczko-
Miedzińska

Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Krajowego 
KOPD

TAK

Magdalena Getler Skarbnik Zarządu 
Krajowego KOPD

TAK

Anna Marcinkiewicz Sekretarz Zarządu 
Krajowego KOPD

TAK

Magdalena Stachowiak-
Alexandrowicz

Członek Zarządu 
Krajowego KOPD

TAK

Dominika Lizurej Członek Zarządu 
Krajowego KOPD

TAK

Elżbieta Skrzypiec Członek Zarządu 
Krajowego KOPD

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

Agnieszka Romanowska-
Gnyś

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Demkowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Donata Majchrzak-
Popławska

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej 
edukacyjno-szkoleniowej w zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia 
rodziny,
2. Prowadzenie wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w 
tym w szczególności udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 
pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego,
3. Upowszechnianie i ochronę praw i wolności człowieka, w tym w 
szczególności praw dziecka, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i 
społecznym,
4. Ochronę praw dziecka, dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka 
przepisów prawa,
5. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, odpowiedzialnego 
rodzicielstwa oraz rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie, 
prowadzenie ośrodków interwencyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, 
ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowych, placówek 
wsparcia dziennego, mediacji, poradni dla dzieci i rodzin lub innych tego 
rodzaju instytucji,
6. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży,
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci z 
niepełnosprawnościami,
8. Udzielanie  pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w 
wypadkach,
9. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów dziecka, w 
tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podstawową formą pracy Centrum Interwencyjnego działającego przy KOPD w Warszawie jest przeciwdziałanie i zapobieganie 
wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc. Do nieodpłatnej działalności prowadzonej 
przez KOPD należy: działalność interwencyjna, kontrolna i profilaktyczna, upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie 
przypadków ich naruszania, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, podejmowanie wszelkich innych 
działań zmierzających do ochrony interesów dziecka i przeciwdziałania przemocy. 
W ramach Komitetu działa Centrum Interwencyjne, w którym świadczone są następujące formy pomocy: porady 
psychologiczno-pedagogiczne, porady prawne, konsultacje, mediacje rodzinne, terapia indywidualna, warsztaty 
psychoedukacyjne i grupy wsparciowe dla rodziców rozwodzących się i będących w trudnych sytuacjach życiowych często 
zagrożonych silnym konfliktem lub przemocą, diagnozy seksuologiczne oraz terapia dzieci z podejrzeniem o wykorzystanie 
seksualne.  Porady i szkolenia prowadzone przez pracowników KOPD są bezpłatne.                                      
W ramach Centrum Interwencyjnego w KOPD w Warszawie  prowadzono następujące działania:
• Udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzinom – poradnictwo telefoniczne, mailowe, listowe
• Podejmowanie interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci
• Udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych osobom w kryzysie 
• Diagnozy psychologiczno – seksuologiczne w sytuacjach podejrzeń wykorzystania seksualnego względem dziecka
• Wsparcie terapeutyczne dla dzieci – ofiar molestowania seksualnego oraz ich rodzin
• Mediacje rodzinne, jako proponowana przez nas forma pomocy a także mediacje zlecane przez sąd
• Pomoc psychologiczna o charakterze długoterminowym udzielana dzieciom i rodzinom: indywidualna terapia dzieci i 
dorosłych
• Poradnictwo prawne
• Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców, grup zawodowych pracujących z dziećmi i rodzinami.
• Współpraca z instytucjami pracującymi z dzieckiem i rodziną
Poza specjalistami włączani byli do realizacji programów wolontariusze i studenci uczelni z wydziałów psychologii, pedagogiki, 
prawa i resocjalizacji. Zespół specjalistów zatrudnionych w KOPD pracuje pod stałą superwizją licencjonowanego superwizora 
PTP.

Pomoc prawna
Problemy prawne dotyczące dzieci najczęściej zgłaszane do KOPD:
• uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem, który z nim nie mieszka
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• ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ( np. z powodu występowania przemocy: fizycznej, seksualnej, 
emocjonalnej, zaniedbania, agresji, znęcania )
• ustalenie miejsca pobytu dziecka
• oskarżenie o nadużycie seksualne
• oskarżenie o zaniedbanie, przemoc fizyczną, seksualną
• sprawy alimentacyjne i egzekucje komornika
• eksmisje
• prośby o przyznanie lub zamianę lokali ( zwłaszcza w przypadku dzieci specjalnej troski )
• nie respektowanie praw ucznia w szkole
• prośby o przyspieszenie spraw sądowych, zwłaszcza prośby o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem
• przesłuchania nieletnich

Program stażu zawodowego dla absolwentów i studentów
W 2019 roku Komitet Ochrony Praw Dziecka kontynuował program stażowy dla studentów i absolwentów, którego celem jest: 
Przekazanie praktycznej i pogłębionej wiedzy na temat pomocy rodzinom i  dzieciom  w sytuacjach łamania ich praw poprzez: 
• udzielania informacji
• udzielania pomocy korespondencyjnej i pomocy mailowej
• obsługi   telefonu informacyjno- interwencyjnego 
• podejmowania i monitorowania działań interwencyjnych
• stworzenie możliwości nauki profesjonalnego pomagania ludziom w sytuacjach kryzysowych.
• wypracowanie standardów uczenia zawodu w formie stażu i praktyk
• pozyskanie pomocy w realizacji zadań KOPD oraz nowych współpracowników dla KOPD i innych instytucji zajmujących się 
pomocą rodzinom i dzieciom krzywdzonym.
Uczestnikami stażu byli absolwenci  i studenci ostatnich lat (III. IV, V) wydziałów psychologii i innych wydziałów nauk 
społecznych( pedagogika, resocjalizacja, socjologia itp. ). Każdy z uczestników stażu odbył 15-godzinne szkolenie ( wykład + 
zajęcia warsztatowe ). Następnym krokiem było jednomiesięczne „terminowanie” u pracowników Centrum Interwencyjnego, 
którego celem było praktyczne poznanie placówki i przygotowanie do samodzielnej pracy. Średni czas pracy stażysty – ok. 10 
godzin tygodniowo, czas trwania stażu – 10 miesięcy. Warunki stażu określa umowa podpisana pomiędzy stażystą a KOPD. 
Absolwent programu stażowego uzyskuje zaświadczenie o ilości odbytych godzin praktyk oraz zajęć szkoleniowych i 
superwizyjnych.

Ważniejsze programy realizowane w 2019 roku.
1. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
Głównym celem zadania realizowanego od 01.01 2019 do 31. 12.2019 było zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej pomocy 
i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym przemocą, w szczególności dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich 
funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i pełnionych ról życiowych i społecznych w postaci podejmowania interwencji 
w przypadkach przemocy, konsultacji psychologicznych, udzielania wsparcia psychologicznego, warsztatów psychoedukacyjnych 
dla rodziców i pomocy prawnej oraz udzielania profesjonalnej pomocy specjalistom w postaci superwizji.
Głównym celem projektu była ponadto ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym poprzez zapewnienie specjalistycznej 
pomocy psychologicznej dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz ich rodzicom lub opiekunom w postaci 
prowadzenia konsultacji diagnostycznych oraz wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów. 
Adresatami projektu były dzieci w przypadku podejrzenia o wykorzystanie seksualne oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający 
na terenie Warszawy. 
W ramach zadania były prowadzone następujące działania:
• podejmowanie interwencji w przypadkach krzywdzenia dzieci  
• konsultacje z rodziną 
• wsparcie psychologiczne 
• porady prawne 
• konsultacje diagnostyczne - celem konsultacji było stwierdzenie lub wykluczenie wykorzystania seksualnego oraz 
zaplanowanie pomocy dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów
• warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”
• superwizje – cały zespół pracujący z rodzinami był superwizowany przez superwizora PTP
Program jest kontynuowany w 2020  roku w ramach wieloletniej umowy z Urzędem Miasta st. Warszawy.
Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy (zadanie zlecone, umowa wieloletnia)

2. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób /rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych
Głównym celem programu było ułatwienie i rozszerzenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego i prawnego oraz mediacji rodzinnych dla osób i rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej, materialnej  i 
bytowej. Sytuacja kryzysowa rodzin wiązała się często z pogorszeniem sytuacji materialnej, utratą pracy przez członków rodziny, 
występującą przemocą i konfliktami związanymi z rozwodem i rozpadem rodziny.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły: otoczenia opieką i wsparciem rodzin w kryzysie, inspirowania klientów do podjęcia 
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aktywności w celu wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, zwiększenia świadomości społecznej na temat przysługujących im praw 
i możliwości systemu pomocy społecznej
W ramach programu KOPD realizowało następujące działania:
• poradnictwo prawne 
• poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne 
• mediacje rodzinne 
• warsztaty umiejętności wychowawczych
• grupy psychoedukacyjno-wsparciowa dla rodziców będących w konflikcie związanym z sytuacją rozwodu/rozstania
Zadania realizowanego od 01.01 2019 do 31. 12.2019. Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy (umowa wieloletnia)
Program jest kontynuowany w 2020 roku w ramach wieloletniej umowy z Urzędem Miasta st. Warszawy.

3. Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym
Głównym celem projektu  była  profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Cel główny był 
realizowany poprzez działania profilaktyczne, terapeutyczne oraz edukacyjno-pomocowe skierowane do rodzin i dzieci  
zagrożonych przemocą uczących się, zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły:
- zwiększenia dostępności i podniesienie jakości usług pomocowych dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w 
rodzinie,
-zwiększenia skuteczności działań profilaktyczno-interwencyjnych i wzmocnienie działań terapeutycznych skierowanych do 
rodzin w konflikcie,
-  zwiększenia wiedzy i umiejętności w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
-  zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców,
- poprawy funkcjonowania dziecka w rodzinie w której występują konflikty i zwiększony poziom agresji pomiędzy jej członkami,
- zwiększenia kompetencji emocjonalnych i poznawczych członków rodziny w celu radzeniu sobie z konfliktem przemocowym,
- przerwania międzypokoleniowego obiegu przemocy,
- podnoszenia świadomości i  wrażliwości na zjawisko występowania przemocy w rodzinie.
W rodzinach, które uzyskały pomoc w ramach projektu często dochodziło do zaniedbywania dzieci i łamania ich praw. Realizacja 
celów programowych, poprzez działania skierowane do rodziców, było wsparciem dla dzieci doświadczających sytuacji 
kryzysowych w rodzinie. Działania realizowane w ramach programu zwiększyły samodzielność, odpowiedzialność i  kompetencje 
wychowawcze rodziców. Udzielone wsparcie psychologiczne (w tym konsultacje wychowawcze i poradnictwo socjalno-bytowe) 
było czynnikiem motywującym rodziny do zmiany swojej sytuacji i zrozumienia mechanizmów powodujących zaniedbanie 
dzieci, bezradność i bierność społeczną. Przeciwdziałano temu zjawisku poprzez podejmowanie interwencji w sprawach dzieci. 
Nasza pomoc zwiększyła świadomość konsekwencji i obowiązków rodziców wobec dziecka. Dla rodziców bezradnych 
wychowawczo i społecznie była wsparciem i wskazówką do rozwiązywania problemów rodziny i szukania informacji oraz 
sposobów działania prowadzących do polepszenia zaistniałej sytuacji.
Zadania realizowanego od 01.03.2019 do 31.12.2019. Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy.

4. „Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą”.
Głównym celem projektu była  profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania 
psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz 
rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą. Projekt adresowany był  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może 
wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły
• zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług pomocowych dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w 
rodzinie
• zwiększenia skuteczności działań profilaktyczno-interwencyjnych i wzmocnienie działań terapeutycznych skierowanych do 
rodzin w konflikcie
• zwiększenia wiedzy i umiejętności w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
• zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców
• poprawy funkcjonowania dziecka w rodzinie w której występują konflikty i zwiększony poziom agresji pomiędzy jej członkami
• zwiększenia kompetencji emocjonalnych i poznawczych członków rodziny w celu radzeniu sobie z konfliktem przemocowym
• przerwania międzypokoleniowego obiegu przemocy 
• podnoszenia świadomości i  wrażliwości na zjawisko występowania przemocy w rodzinie
Celem zadania było zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym 
przemocą, w szczególności dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i 
pełnionych ról życiowych i społecznych w postaci podejmowania interwencji w przypadkach przemocy, konsultacji 
psychologicznych, mediacji rodzinnej w przypadkach konfliktów wewnątrz rodziny, warsztatów umiejętności wychowawczych 
dla rodziców, pomocy prawnej i socjalno-bytowej oraz pomocy psychologicznej dla dzieci w formie warsztatów na temat 
inteligencji emocjonalnej – Ja i świat uczuć
Zadania realizowanego od 04.07.2019 do 15.12.2019. Źródło finansowania – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
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5. Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi – 
Mazowiecka Akademia Świadomego Rodzica
Celem głównym projektu był wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci z terenu Warszawy i Mazowsza zagrożonych 
dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin. W ramach programu „Mazowieckiej 
Akademii Świadomego Rodzica” rodziny, które potrzebowały pomocy w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych i 
opiekuńczych czy poprawy ich funkcjonowania mogły uzyskać takie wsparcie. Program profilaktyczny realizowany w KOPD objął 
następujące działania: 
- konsultacje wychowawcze z psychologiem i pedagogiem 
- warsztaty umiejętności wychowawczych i rodzicielskich w ramach „Mazowieckiej Akademii Świadomego Rodzica”:
a) Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych
b) Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków 
c)  Warsztaty rozwoju umiejętności rodzicielskich 
- spotkanie integracyjno-rodzinne „Wspólnie czytamy – dzieci wspieramy!”
 Odbiorcami działań byli zarówno rodzice wychowujący dzieci wspólnie jak i rodzice wychowujący dzieci bez pomocy drugiego 
rodzica. Realizacja projektu przez doświadczoną warszawską organizację pomocową przy zadeklarowanym wsparciu instytucji 
publicznych ( Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie) zagwarantowała jego rzetelne i efektywne wykonanie. Działania 
zaplanowane w projekcie wynikały z zapisów „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie 
Mazowieckim na lata 2015-2020” oraz "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2019 rok". 
Zadanie realizowane w okresie od 17.06.2019 - 30.11.2019.
Źródło finansowania – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

6. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kampania społeczna
Głównym celem projektu była profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach 
projektu przeprowadzono kompleksowe, zintensyfikowane działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Działania były w szczególności ukierunkowane na: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z 
przeciwdziałaniem przemocy, podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie 
społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy poprzez promocję pozytywnych rozwiązań 
związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, 
edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem, 
kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych 
wobec rówieśników dotkniętych krzywdzeniem, debatę społeczno-polityczną na temat ochrony prawnej dzieci, zwiększenie 
umiejętności rozpoznania objawów krzywdzenia dziecka, zwiększenie wrażliwości profesjonalistów pracujących z dziećmi (w 
szczególności nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policji, pracowników instytucji pomocy, służby kuratorskiej), stworzenie 
sieci sojuszników i ambasadorów rekomendujących działania na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych przemocą. W ramach projektu 
przeprowadzono kampanię społeczną, której główną ideą było to, że przemoc fizyczna i psychiczna oraz wykorzystywanie 
seksualne, to demony, które zostają wraz z dzieckiem do końca życia. Oprócz profesjonalnie przygotowanej kampanii 
(zawierającej takie elementy jak: film-spot, emisja w mediach, prasie, informacje prasowe, konferencja prasowa, materiały 
POS), w projekcie przeprowadzono również działania profilaktyczno-edukacyjne, webinaria i konspekty dla specjalistów, 
materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury), platformę edukacyjną. Zasięg projektu to województwo mazowieckie.
Zadanie realizowane w okresie od 23.05.2019 - 31.12.2019.
Źródło finansowania – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

7. Opracowanie strategii komunikacji projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”
Celem projektu było opracowanie strategii komunikacji projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”: 1. 
Scharakteryzowanie grup odbiorczych oraz person, aby określić kim jest odbiorca komunikatu i działania, jakie są jego 
pragnienia, potrzeby, obawy i problemy, w jakich kanałach się porusza, kiedy możemy najskuteczniej dotrzeć do niego z 
komunikacją. 2. Audyt komunikacji – sprawdzenie, co komunikuje się na temat, którym się zajmujemy. Czy ktoś używa tych 
samych narzędzi, czy mówi tymi samym językiem lub kodem wizualnym. 3. Stworzenie mapy percepcji – czyli układu 
współrzędnych pozycjonujących komunikację względem tego, co w tej chwili można znaleźć. W którą stronę powinniśmy pójść, 
aby się wyróżnić. 4. Rozpisanie piramidy wyróżników, która określa kilka fundamentalnych cech naszej komunikacji dla 
poszczególnych grup odbiorczych. Znalezienie dwóch-trzech wyróżników oraz jednej esencję, która jasno powie o co nam 
chodzi. 5. Sformułowanie big idea – czyli motywu przewodniego, który będzie przyświecał całej naszej komunikacji 6. Określenie 
tone of voice, czyli charakterystycznych cech stylu komunikacji. Ważne, aby język był spójny i dopasowany do umiejętności oraz 
potrzeb naszych odbiorców. 7. Wskazanie kontekstów komunikacyjnych, czyli tego, o czym i GDZIE będziemy mówić. Aby 
docierać możliwie do jak największej grupy zainteresowanych w możliwie najbardziej efektywny sposób.
Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy.
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8. Kompleksowy program profilaktyki i edukacji społecznej dla rodzin zagrożonych przemocą.
Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Cel główny był realizowany poprzez działania profilaktyczne, terapeutyczne oraz edukacyjno-pomocowe skierowane 
do rodzin i dzieci  zagrożonych przemocą na terenie Mazowsza, specjalistów i pracowników instytucji związanych z pomocą 
rodzinie z Mazowsza. 
Cele szczegółowe projektu to:
• zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług pomocowych dla osób zagrożonych bądź doświadczających przemocy w 
rodzinie
• zwiększenie skuteczności działań profilaktyczno-interwencyjnych i wzmocnienie działań terapeutycznych skierowanych do 
rodzin w konflikcie
• zwiększenie wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami na temat specyfiki konfliktu rodzinnego i rozpoznawania w nich 
zjawiska przemocy
• zwiększenie umiejętności rozpoznawania i zapobiegania symptomom wypalenia zawodowego u osób pracujących z przemocą 
• zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
• zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców
• poprawa funkcjonowania dziecka w rodzinie w której występują konflikty i zwiększony poziom agresji pomiędzy jej członkami
• zwiększenie kompetencji wychowawczych i umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w relacji z dzieckiem
• zwiększenie kompetencji emocjonalnych i poznawczych członków rodziny w celu radzeniu sobie z konfliktem przemocowym
• nabywanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych  podnoszących poziom  funkcjonowania dzieci w środowisku 
rodzinnym, szkolnym oraz rówieśniczym i rodziców w  relacjach z dzieckiem i z innymi członkami rodziny 
• udzielanie stałego wsparcie w procesie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w rodzinie, związanymi z zagrożeniem i 
uwikłaniem w przemoc
• przerwanie międzypokoleniowego obiegu przemocy 
• podnoszenie świadomości i  wrażliwości na zjawisko występowania przemocy w rodzinie
Przeprowadzone działania:
1) Zespół ds. Edukacji i Profilaktyki Przemocy - aby  pomoc dzieciom i rodzinom w sytuacjach zagrożenia przemocą była 
skuteczna wymaga to wspólnego zaangażowania wielu specjalistów takich jak: psycholog, coach rodzinny, mediator, specjalista 
ds. socjalno-bytowych, prawnik.
2) Warsztat dla specjalistów pracujących z rodziną zagrożoną przemocą - „Psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego”
3) Spotkania edukacyjno- informacyjne dla specjalistów w gminach wiejskich
Program jest kontynuowany w 2020  roku w ramach wieloletniej umowy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Źródło finansowania – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (zadanie zlecone, umowa wieloletnia)

Zrealizowane projekty: PR i promocja oraz fundraising
Zbiórki 
Coroczna Wielka Zbiórka Świąteczna oraz event świąteczny z Aktorem Arturem Barcisiem, Ambasadorem KOPD. Event miał na 
celu promocję zbiórki, dzięki której Komitet Ochrony Praw Dziecka mógł we wszystkich sieciach sklepów SMYk zebrać środki na 
pomoc terapeutyczną, prawną, pedagogiczną i mediacyjną. Zbiórka odbyła się po raz 11. 
Zbiórka z siecią Świat Zabawek.
Strategiczny projekt:
Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, XVIII edycja. Zgłosiło się ponad 80 firm z wieloma produktami w jedenastu kategoriach. 
Kapitała złożona z ekspertów ( psychologów, pedagogów, artystów),oceniała nadesłane książki, zabawki, miejsca, inicjatywy, 
produkty. Konkurs ma wielu zwolenników - co roku mamy zarówno stałe zgłoszenia firm ( dystrybutorów, producentów, 
wydawców), jak I nowych miejsc. Każdy produkt może być oznakowany przez zgłaszających logo KOPD i logo Konkursu ( logo 
Konkursu przygotował specjalnie Andrzej Pągowski).Identyfikacja produktu jako produktu przyjaznego dzieciom jest 
jednoznacznym sygnałem dla rodziców i opiekunów, iż nagrodzona i wyróżniona książka, zabawka, miejsce  jest dobre i warte 
polecenia. 
Współpraca z młodzieżą: drugi raz w 2019 młodzież zrzeszona w Lidze Warszawskich Liceów, przeprowadziła na rzecz organizacji 
zbiórkę. Podłożem była akcja edukacyjna, dotycząca rodzajów przemocy, sposobów  jej identyfikacji oraz możliwości radzenia 
sobie i szukania pomocy, również w takich miejscach, jak Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Eventy:
Koncert rockowy z White Highway, zorganizowany wspólnie z zespołem  w klubie Hybrydy. W takcie koncertu Paweł Loroch, 
znakomity dziennikarz, poprowadził aukcję na rzecz KOPD - licytowane były unikatowe płyty gwiazd rocka i gadżety. 
Gala w Teatrze Wielkim, zorganizowana w Business Center CLub, w trakcie której prezentowano działania prowadzone przez 
Komitet Ochrony Praw Dziecka. 
Kampania społeczna:
Kampania Madre rodzicielstwo, zorganizowana z ekspertami: dr Aleksandrą Piotrowską, Dorotą Zawadzką, firmą badawczą SMG 
KRC, która zbadała sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz postawy rodziców dotyczące wiedzy z tej 
dziedziny. W ramach kampanii powstały:
Artykuły ekspercie wraz z omówieniem wyników badań, które dostępne były mediach i na WWW KOPD
Zorganizowana została  konferencję prasową w Polskiej Agencji Prasowej, w  której udział wzięło ponad 20 tytułów prasowych, 
w tym także stacje telewizyjne oraz radiowe. Gośćmi specjalnymi były: Pani Jolanta Kwaśniewska oraz aktorka Magdalena 
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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)

nie dotyczy

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

4000

85

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Różczka. 
Eksperci ( Mirosława Kątna, Aleksandra Piotrowska, Kuba Antoszewski, omówili badania i działania KOPD na rzecz mądrego 
rodzicielstwa. 
Wydarzenia targowe:
Warszawskie Targi Książki –stoisko oraz event z udziałem Gwiazd (Artur Barciś, Anna Dereszowska, Katarzyna Żak).Gwiazdy 
czytały dzieciom książki nagrodzone w Konkursie. 
Warszawskie Targi Fantastyki – prezentacja KOPD w trakcie corocznych, bardzo popularnych targów,  w Domu Braci Jabłkowskich
Kids Trade Show- warszawskie targi na PGE Stadion Narodowy oraz konferencja, zorganizowana przez Unit.
Współpraca z biznesem, przy wszystkich kampaniach, akcjach oraz wydarzeniach  sportowych m.in. Runmagedon.

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

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku 
krzywdzonemu i jego rodzinie.  Dla realizacji 
ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet 
podejmuje następujące działania: prowadzi 
działalność interwencyjną, kontrolną i 
profilaktyczną edukacyjno-szkoleniową w 
zakresie ochrony praw dziecka oraz wsparcia 
rodziny, prowadzi wsparcie dla osób i rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności 
udziela wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego, pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego, upowszechnia i chroni prawa i 
wolność człowieka, w tym w szczególności prawa 
dziecka, ujawniania ich naruszenia w życiu 
rodzinnym i społecznym, chroni prawa dziecka, 
dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka 
przepisów prawa, prowadzi działalność na rzecz 
rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz 
rozwoju specjalistycznych form pomocy rodzinie, 
prowadzi ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-
wychowawcze, interwencji kryzysowej, świetlice 
środowiskowe, placówki wsparcia dziennego, 
mediacji, poradnie dla dzieci i rodzin, prowadzi 
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży, podejmuje 
działania na rzecz ochrony praw dzieci z 
niepełnosprawnościami, udziela  pomocy 
dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w 
wypadkach, podejmuje działania zmierzające do 
ochrony interesów dziecka, w tym m.in. 
działania z zakresu profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy

88.99 Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

doradztwo edukacyjne i szkoleniowe dla 
specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną:
- działalność w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla rodzin w kryzysie i rodzin 
zagrożonych przemocą,
- szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych, 
nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i 
specjalistów pracujących na rzecz dziecka i 
rodziny, organizowanie konferencji, prowadzenie 
warsztatów psychoedukacyjnych, wydawanie 
publikacji nt. praw dziecka, dyskryminacji w 
szkole, „Standardów pomocy dziecku w sytuacji 
rozstania rodziców”, materiałów szkoleniowych 
dla specjalistów, opracowanie i zrealizowanie 
cyklu webinarów dla specjalistów

85.60 Z 0,00 zł
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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) 1 217 396,08 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 204 348,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 13 047,53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 108 974,72 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 346,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 956 360,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

956 360,00 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

143 714,86 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 165 455,79 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 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: 1 171 750,71 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

1 038 892,76 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

3,61 zł

131 502,28 zł

1 352,06 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

11 157,60 zł

61 597,39 zł

36 219,73 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)

8 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)

6,60 etatów

13 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

4 076,00 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

220 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)

2 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

2 osób

Druk: NIW-CRSO 13



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 656 805,35 zł

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

656 805,35 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)

3 324,10 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)  

1 862,17 zł

11 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)

8 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

400 742,20 zł

400 742,20 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 256 063,15 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 656 805,35 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

11 368,04 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 Zapewnienie kompleksowej i 
interdyscyplinarnej pomocy 
specjalistycznej osobom i 
rodzinom dotkniętym 
przemocą

Zapewnienie kompleksowej i 
interdyscyplinarnej pomocy i 
wsparcia osobom doznającym i 
zagrożonym przemocą.

Urząd Miasta st. Warszawy 277 980,00 zł

2 Organizowanie i 
prowadzenie poradnictwa 
rodzinnego skierowanego do 
rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi 
oraz wsparcia doradczo-
edukacyjnego osób /rodzin 
w procesie rozwiązywania 
problemów życiowych

ułatwienie i rozszerzenie 
dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego i prawnego 
oraz mediacji rodzinnych dla 
osób i rodzin, będących w 
trudnej sytuacji życiowej, 
materialnej  i bytowej.

Urząd m.st. Warszawy 150 000,00 zł

3 Wojna domowa czyli jak 
pomóc rodzinie zagrożonej 
przemocą i problemem 
alkoholowym

Głównym celem projektu  była  
profilaktyka, przeciwdziałanie i 
ograniczenie zjawiska przemocy 
w rodzinie.

Urząd m.st.Warszawy 35 000,00 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

9 778,26 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) 

4 Program wsparcia dla rodzin 
zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu była  
profilaktyka, przeciwdziałanie, i 
ograniczenie zjawiska przemocy 
w rodzinie poprzez działania 
psychologiczne, edukacyjne, 
terapeutyczne skierowane do 
rodzin i dzieci doświadczających 
przemocowych konfliktów 
wewnątrz rodziny, bądź 
potencjalnie zagrożonych 
przemocą.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

50 000,00 zł

5 5. Wspieranie rozwoju 
poradnictwa rodzinnego i 
usług specjalistycznych 
wzmacniających 
samodzielność rodzin z 
dziećmi – Mazowiecka 
Akademia Świadomego 
Rodzica

Celem głównym projektu był 
wzrost kompetencji rodziców i 
opiekunów dzieci z terenu 
Warszawy i Mazowsza 
zagrożonych dysfunkcją w 
zakresie funkcji rodzicielskich, w 
tym związanych z reintegracją 
rodzin.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

48 380,00 zł

6 Profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie - kampania 
społeczna

Głównym celem projektu była 
profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

300 000,00 zł

7 Opracowanie strategii 
komunikacji projektu 
„Standardy pomocy dziecku 
w sytuacji rozstania 
rodziców”

Celem projektu było 
opracowanie strategii 
komunikacji projektu 
„Standardy pomocy dziecku w 
sytuacji rozstania rodziców”

Urząd Miasta st. Warszawy 5 000,00 zł

8 Kompleksowy program 
profilaktyki i edukacji 
społecznej dla rodzin 
zagrożonych przemocą.

Głównym celem projektu jest 
profilaktyka i edukacja 
społeczna w zakresie 
zmniejszenie zjawiska przemocy 
w rodzinie poprzez działania 
psychologiczne, edukacyjne, 
terapeutyczne skierowane do 
rodzin i dzieci doświadczających 
przemocowych konfliktów 
wewnątrz rodziny, bądź 
potencjalnie zagrożonych 
przemocą.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

90 000,00 zł

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Magdalena Getler
Agata Jarzyna 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

1 Urząd Miasta st. Warszawy 3

2 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 1

2020-10-14
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