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• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

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  Komitet  Ochrony  Praw  Dziecka  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

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

Maria Kowaleczko-
Miedzińska

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 KOPD

TAK

Małgorzata Bohosiewicz-
Suchoń

Członek Komisji 
Rewizyjnej KOPD

TAK

Magdalena Jagiełłowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej KOPD

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 2021 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 2021 roku.
1. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
Głównym celem zadania realizowanego od 01.01.2021 do 30.11.2021 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 umiejętności wychowawczych dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”
• wsparcie, oddziaływania socjoterapeutyczne i pomoc psychologiczna na rzecz dzieci i młodzieży – Trening zastępowania złości
• superwizje – cały zespół pracujący z rodzinami był superwizowany przez superwizora PTP
Program jest kontynuowany w 2022 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.
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Cele szczegółowe projektu dotyczyły: otoczenia opieką i wsparciem rodzin w kryzysie, inspirowania klientów do podjęcia 
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 w terminie 01.01-30.11.2021r.
Program jest kontynuowany w 2022 roku w ramach wieloletniej umowy z Urzędem Miasta st. Warszawy.
Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy (umowa wieloletnia)

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.
Zadanie realizowane w terminie 01.02-31.12.2021r. 
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 
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inteligencji emocjonalnej – Ja i świat uczuć
Zadanie realizowane w terminie 25.05-30.11.2021
Źródło finansowania – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

5. Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w 
sytuacjach kryzysowych.
Głównym celem zadania było wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez realizację programu podnoszącego 
umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
Zrealizowane cele szczegółowe: 
- Poprawa funkcjonowania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze poprzez wzmocnienie więzi 
rodzinnych i kompetencji rodzicielskich.
 - Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i przywrócenie zdolności do samodzielnego wypełniania ról 
rodzicielskich. 
- Motywowanie rodziców do zmiany postępowania wychowawczego, w tym m. in. nawyków, zwyczajów, metod wpływu na 
dziecko itp. 
- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, w tym związanych z rozpadem rodziny; - Wzmocnienie roli i funkcji rodziny. 
- Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej oraz dążenie do reintegracji rodziny. Projekt adresowany był do rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego. 
Zadanie objęły następujące formy wsparcia:
 - konsultacje wychowawcze (pedagogiczne) 
- poradnictwo psychologiczne dla rodziców 
- wsparcie psychologiczne dla dzieci (Trening zastępowania złości) 
- poradnictwo socjalno-bytowe 
- mediacje rodzinne 
- materiały edukacyjne 
Działania zaplanowane w niniejszym programie zostały opracowane w oparciu o „Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2020”. Realizacja niniejszego zadania przyczyniła się do osiągnięcia 
założonego celu, tj. wsparcie otrzymały rodziny w sytuacjach kryzysowych.
Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021.
Program jest kontynuowany w 2022 roku w ramach wieloletniej umowy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. 
Źródło finansowania – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

6. Profilaktyka i edukacja społeczna 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 mogła wystąpić lub występowała przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna. 
Przeprowadzone działania:
 1.Zespół ds. Edukacji i Profilaktyki Przemocy - konsultacje psychologiczne - coaching rodzinny - poradnictwo socjalno-bytowe 
2. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym –„Wychowanie bez Przemocy” 
3.Warsztaty dla specjalistów pracujących z rodziną zagrożoną przemocą - „Psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego” 
4.Kampania społeczna 
5.Monitoring, ewaluacja i koordynacja
Projekt był realizowany w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 w Warszawie, na terenie gmin wiejskich, w których 
przeprowadzono warsztaty dla specjalistów pracujących z rodziną zagrożoną przemocą – „Psychoprofilaktyki stresu i wypalenia 
zawodowego” - działania były prowadzone w sposób stacjonarny oraz zdalny (za pośrednictwem komunikatorów, połączeń 
telefonicznych oraz mailowych). 
Działaniami projektowymi w bezpośredni sposób objęto ponad 300 osób oraz 2000 odbiorców kampanii społecznej. Projekt 
zawierał elementy kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziała przemocy w rodzinie, bezpośrednia działania na terenie 4 
gmin wiejskich. Przyczynił się do rozwoju współpracy służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy, wzrost 
kompetencji przedstawicieli służb i instytucji. 
Zadanie realizowane w okresie od 25.05.2021 - 30.11.2021.
Źródło finansowania – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

7. 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
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• 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
Zadanie realizowane w terminie 25.05-31.12.2021 r.
Program jest kontynuowany w 2022 roku w ramach wieloletniej umowy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Źródło finansowania – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (zadanie zlecone, umowa wieloletnia)

8. Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna 
mediacja (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Podstawowymi rezultatem projektu było umożliwienie osobom upoważnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej w 
stałych, pracujących o określonych godzinach, punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
Zostało to wykonane poprzez:
 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową. 
Powyższe było realizowane przez adwokatów i radców prawnych, którzy świadczyli pomoc w przeciętnym wymiarze 5 dni w 
tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Działania 
były wykonywane stacjonarnie w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Warszawie przy ul. Paca 42. 
Z uwagi na sytuację związaną z epidemią Covid-19 działania były prowadzone od dnia 19.03.2020r. w trybie pracy zdalnej. 
Pomimo tego działania były wykonywane, a osoby upoważnione otrzymywały pomoc. Rezultatem działania jest również 
zdobycie wiedzy z zakresu prawa niezbędnej do rozwiązania problemów osób, do których adresowana była edukacja prawna. 
W ramach tego działania organizacja opracowała, promowała i nadal promuje poradnik: "Prawne aspekty rozstania", który 
został opracowany w celu wskazania standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców. Poradnik został opracowany 
przez organizację do celów pomocy dziecku przez Sądy, Policję, Służbę Kuratorską oraz inne instytucje. Działanie to jest 
skierowane do osób korzystających z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w celu przekazania wiedzy o instytucjach, które w 
ramach swoich działań zapewniają pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rozwodu rodziców. Działanie to zostało dostosowane do 
potrzeb klientów punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zgłaszanych w trakcie udzielania pomocy prawnej.
Zadanie realizowane w terminie 01.01-31.12.2021 r.
Źródło finansowania – Urząd m.st. Warszawy

9. Konkurs Świat przyjazny dziecku zakończenie XIX edycji oraz rozpoczęcie XX edycji
Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja produktów, miejsc, czy portali, które pozytywnie wpływają na rozwój dzieci – 
poznawczy, emocjonalny i społeczny oraz kształtują wrażliwość estetyczną. 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 7



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

Kategorie Konkursu
1. Kultura i multimedia
2. Książki dla dzieci w wieku 0-7
3. Książki dla dzieci w wieku 8-17
4. Wydawnictwa dla rodziców/opiekunów
5. Zabawki dla dzieci w wieku 0-3
6. Zabawki dla dzieci w wieku 4-7
7. Zabawki dla dzieci w wieku 8-12
8. Gry dla dzieci w wieku 0-7
9. Gry dla dzieci w wieku 8-17
10. Edukacja
11. Miejsce przyjazne dzieciom
12. Dom 
13. Odzież
14. Internet
15. BACK2SCHOOL
 Patronat Honorowy objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. 
W XIX edycji Konkursu udział wzięło około 70 firm, które zgłosiły łącznie ponad 200 produktów, miejsca i sklepy internetowe. 
Kapituła przyznała 130 nagród i wyróżnień.

Udział KOPD w Komisjach i inicjatywach społecznych w roku 2021
1. Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom zrzesza Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Organizacje Pozarządowe z terenu 
Warszawy, które zajmują się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych, w tym szczególnie dzieci wykorzystywanych seksualnie. 
KOPD jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom od początku jej powstania oraz momentu założenia WSPD. W 
ramach sieci odbywają się w Fundacji Dzieci Niczyje comiesięczne 2,5-godzine superwizje dla profesjonalistów, którzy są 
członkami sieci. Podczas spotkań superwizyjnych omawiana jest przez specjalistów należących do WSPD ich praca kliniczna 
związana z prowadzeniem diagnozy bądź terapii dzieci.

2. Branżowa Komisji Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego. 
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego zrzesza Organizacje Pozarządowe, które 
zajmują się różnymi rodzajami poradnictwa – poradnictwem psychologicznym, prawnym, socjalnym, rodzinnym, obywatelskim 
itp. Branżowa Komisja Dialogu Społecznego do spraw Poradnictwa Specjalistycznego stworzyła standardy poradnictwa 
specjalistycznego, które propaguje w środowisku poradniczym i lobbuje na rzecz przyjmowania standardów przez organizacje, 
które świadczą poradnictwo specjalistyczne. Co miesiąc organizacje, które są członkami Branżowej Komisji Dialogu Społecznego 
do spraw Poradnictwa Specjalistycznego spotykają się na 2-godzinne spotkanie, aby zacieśniać współpracę między 
organizacjami poradniczymi oraz omawiać bieżące sprawy, dotyczące udzielania poradnictwa specjalistycznego.
3. Branżowa Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest członkiem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. Branżowa Komisja Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrzesza Organizacje 
Pozarządowe, które pomagają osobom uwikłanym w przemoc. Są to organizacje, które udzielają pomocy zarówno osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie, jak i osobą, które stasują przemoc oraz świadkom przemocy. Organizacje te zajmują się 
pracą z dorosłymi oraz dziećmi. Co miesiąc, w innej organizacji należącej do Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są organizowana 2-godzinne spotkania wszystkich członków Komisji. Celem 
comiesięcznych spotkań jest współpraca organizacji w zakresie udzielania pomocy ofiarom, sprawcom i świadkom przemocy, 
zarówno tym dorosłym jak i niepełnoletnim. Branżowa Komisja Dialogu Społecznego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie zajmuje się też współpracą z Członkami Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych po to, aby wspierać 
działania w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 8



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

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

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 247 093,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 237 793,90 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 9 299,86 zł

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

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

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 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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8 440,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 964 752,30 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 102 091,12 zł

2.4. Z innych źródeł 171 809,84 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: 1 153 634,46 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

131 212,30 zł

0,00 zł

833 540,00 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

w 
tym:

0,00 zł

8 440,50 zł

83 685,48 zł

9 965,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 273 528,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

964 265,04 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

82,68 zł

187 052,08 zł

2 234,66 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

93 459,30 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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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)

5,50 etatów

16 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 665 443,75 zł

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

665 443,75 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)

3 465,16 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)  

7 590,50 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 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

439 930,35 zł

427 193,15 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 12 737,20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 225 513,40 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 665 443,75 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

10 704,33 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

Głównym celem zadania 
realizowanego 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.

Urząd m.st. Warszawy 255 630,00 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

10 704,33 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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.

Urząd m.st. Warszawy 192 000,00 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 37 000,00 zł

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 Wspieranie realizacji 
programów podnoszących 
umiejętności wychowawcze 
rodziny i jej zdolności 
radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych.

Głównym celem zadania było 
wsparcie rodzin w sytuacjach 
kryzysowych poprzez realizację 
programu podnoszącego 
umiejętności wychowawcze 
rodziny i jej zdolności radzenia 
sobie w sytuacjach 
kryzysowych.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

40 000,00 zł

6 Profilaktyka i edukacja 
społeczna 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
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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) 

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

7 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.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

100 000,00 zł

8 Prowadzenie 
punktu/punktów w których 
udzielana będzie 
nieodpłatna pomoc prawna 
lub świadczone nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie z 
uwzględnieniem punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego o 
specjalizacji nieodpłatna 
mediacja (na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej Dz. U. z 2019 r. poz. 
294)

Podstawowymi rezultatem 
projektu było umożliwienie 
osobom upoważnionym do 
otrzymania nieodpłatnej 
pomocy prawnej w stałych, 
pracujących o określonych 
godzinach, punkcie 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Urząd m.st. Warszawy 63 910,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta st. Warszawy 3

2022-10-17
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