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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica KRAKOWSKIE 
PRZEDMIEŚCIE

Nr domu 62 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-322 Poczta WARSZAWA Nr telefonu (22) 828-18-15

Nr faksu (22) 828-18-15 E-mail warszawa@caritasaw.pl Strona www warszawa.caritas.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000684000000 6. Numer KRS 0000225750

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas 
Archidiecezji 
Warszawskiej

TAK

Barbara Czarnocka Zastępca Dyrektora 
Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

TAK

Sławomir Opaliński Zastępca Dyrektora 
Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

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

Marek Kamiński Przewodniczący Komisji 
Nadzorczej

TAK

Alicja Orzechowska Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

Włodzimierz Artyszuk Członek Komisji 
Nadzorczej

TAK

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§ 3
Podstawowym celem Caritas AW jest działalność charytatywno-
opiekuńcza, humanitarna i wychowawcza a także praca formacyjna na 
polu charytatywnym w oparciu o nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego.
Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu 
na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
§ 4
Do zadań Caritas AW należy:
1. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej w prawem 
dozwolonej formie,  udzielanie pomocy i opieki osobom potrzebującym i 
nie dostosowanym społecznie, starszym, niepełnosprawnym, chorym, 
bezdomnym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. wspomaganie i wspieranie działań w sferze ochrony i promocji zdrowia;
3. promocja i organizacja wolontariatu;
4. promocja zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej osób 
pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i 
potrzebujących takiej pomocy;
5. wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących;
6. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
7. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz 
wojen w kraju i za granicą;
8. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu 
sprzyjających;
9. wspomaganie, w oparciu o wartości chrześcijańskie, rozwoju wspólnot, 
społeczności lokalnych i integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
10. upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji i 
ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn;
11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, wsi i rolnictwa;
12. utrzymywanie łączności i współpracy z Caritas Polska oraz Caritas 
innych diecezji, w tym poza granicami kraju, a także innymi krajowymi, 
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi; 
13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14. wspomaganie (pod względem technicznym, szkoleniowym, 
informacyjnym lub finansowym) podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, charytatywną bądź opiekuńczą, a także jednostek 
organizacyjnych działających na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w 
niniejszym paragrafie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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§ 5
Zadania określone w § 4 Caritas AW realizuje w szczególności poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie odpłatnie i nieodpłatnie różnego rodzaju 
placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, 
doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas, 
przeznaczonych dla chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej, osób  uzależnionych, niedostosowanych 
społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy i 
wsparcia; 
2. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, 
aptek;
3. prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym domów 
pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów 
samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia 
uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla 
ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym socjoterapeutycznych, 
klubów młodzieżowych,  żłobków, przedszkoli, ochronek;
4. systematyczne formowanie oraz kształcenie pracowników i 
wolontariuszy, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, szkoleń, 
konferencji, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-
szkoleniowych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi, 
wspieranie  i promowanie różnych form wolontariatu;
5. pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności 
charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej  
statutem  przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez 
o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o 
dotacje, subwencje. W ramach działalności statutowej Caritas AW może 
prowadzić działalność gospodarczą ,  z której dochód  przeznaczony jest w 
całości na cele statutowe.
6. wspomaganie, organizowanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających 
dostęp do wiedzy, awans społeczny lub zawodowy np. burs, internatów; 
7. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących,  zarówno w 
ośrodkach własnych, wynajętych bądź udostępnionych;
8. tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;
9. organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym 
klęskami żywiołowymi, epidemiami, ofiarom wojen, osobom starszym, 
chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym;
10. działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom 
uzależnionym, przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
11. organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną, 
zwłaszcza do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Caritas Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą: 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 jest kościelną osobą prawną. 
Od 20.01.2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000225750. Realizuje odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego. Prowadzi działalność pomocową w 3 głównych obszarach: działalność leczniczą, działania na 
rzecz osób bezdomnych oraz  wspierające działania pozaszkolne dla dzieci w ramach świetlic socjoterapeutycznych. 
W roku 2018 Caritas AW podjęła dwie poważne inwestycje. W Otwocku rozpoczęto budowę Domu Pro Seniore  w ramach 
odpłatnej działalności pożytku publicznego. W placówce, w jedno i dwuosobowych pokojach będzie zamieszkiwało odpłatnie 
kilkadziesiąt  starszych osób. Nie będzie w niej prowadzona działalność lecznicza. W zasadniczej mierze zrealizowano też 
formalne przygotowania do przebudowy budynku parafialnego w parafii św. Józefa Oblubieńca w Ursusie na cele działalności 
statutowej Caritas AW oraz Spółdzielni Socjalnej „Kto Rano Wstaje”, której Caritas AW jest założycielem i udziałowcem. Caritas 
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AW stworzy w budynku miejsca mieszkalne dla osób zdolnych do samodzielnego funkcjonowania, ale wymagających  stałego 
wsparcia ze względu na różnorodne deficyty i trudności w radzeniu sobie z życiem. Takiego wsparcia będzie mieszkańcom 
udzielał personel Caritas AW. Spółdzielnia będzie prowadzić w budynku lokal gastronomiczny i catering oraz niezbędną dla tych 
funkcji kuchnię. 
Rok 2018 był rokiem wygaśnięcia 3-letnich umów na prowadzenie placówek dla osób bezdomnych dla Ośrodka „Tylko” i 
schroniska „Przystań” oraz  podpisania kolejnych – dwuletnich umów. W umowie z Ośrodkiem „Tylko” pojawiła się nowa 
funkcja streetworkingu z usługami typu medycznego oraz dodatkowe miejsca zamieszkania treningowego i wspieranego w 
udostępnionych przez m.st. Warszawa miejscach (2 mieszkania – ul. Wolska i ul. Sienna). Podpisano też oddzielną umowę na 
prowadzenie 4 mieszkań treningowych w różnych miejscach miasta. W schronisku „Przystań” nastąpiła zmiana adresu mieszkań 
treningowych (z ulicy Michałowicza na ulicę Ludną). 
Nowe umowy podpisano również z podmiotami miejskimi na prowadzenie dziennych placówek wsparcia dla dzieci. Jedną z tych 
placówek (przy ul. Żytniej 1A) przeniesiono na ul. Okopową 29B.

Placówki Caritas AW prowadzące działalność leczniczą  lub  pomocową w roku 2018:
PLACÓWKI LECZNICZE – CENTRUM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ CARITAS AW
1. Ośrodek Działalności Leczniczej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62:
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy;
- Hospicjum Stacjonarne.
2. Ośrodek Działalności Leczniczej w Błoniu, ul. Powstańców 8A:
      - Hospicjum Domowe (HD); 
      - Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD).
3. Ośrodek Działalności Leczniczej w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24: 
      - Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD);
      - Hospicjum Domowe  ( HD)
4. Ośrodek Działalności Leczniczej w Piasecznie, ul. Piłsudskiego 10: 
      - Hospicjum Domowe  ( HD) 
5. Ośrodek Działalności Leczniczej w Raszynie, ul. Godebskiego 2: 
      - Hospicjum Domowe  ( HD) 
Wymienione placówki były w przeważającej mierze finansowane ze środków NFZ przekazywanych na podstawie stosownych 
kontraktów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim  NFZ (z wyjątkiem 2 hospicjów domowych w Raszynie i Piasecznie, które 
nie uzyskały kontraktu).

PLACÓWKI  DLA OSÓB BEZDOMNYCH I UBOGICH

1.   Ośrodek Charytatywny „Tylko” w Warszawie, ul. Żytnia 1A:
      - schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
      - mieszkania treningowe, w tym od 1.12.2018 również pod różnymi adresami poza Ośrodkiem,
      - ogólnodostępna łaźnia, 
      - streetworking z naciskiem na usługi typu medycznego.
2. Schronisko „Przystań” w Warszawie, ul. Wolska 172: 
      - schronisko dla bezdomnych mężczyzn;
      - schronisko specjalistyczne dla bezdomnych mężczyzn;
      - mieszkania treningowe (zmiana adresu z dniem 1.12.2018).
3.  Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Pieńkach Zarębskich (gmina Żabia Wola).
4.  Jadłodajnia w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24:  ciepły posiłek dla osób skierowanych przez grójecki Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
Placówki wymienione w punktach 1-2 były  w przeważającej mierze finansowane ze środków m.st. Warszawy na podstawie 
stosownych umów. Placówka wskazana w pkt. 3 była finansowana ze środków własnych Caritas AW i opłat ponoszonych przez 
zainteresowane gminy. Placówka wskazana w pkt. 4 była w przeważającej mierze finansowana przez Urząd Gminy w Grójcu.

PLACÓWKI DLA DZIECI

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci - pomoc dla dzieci pochodzących ze środowisk o niskim statusie 
materialnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 - Warszawa,  ul. Dereniowa 12, ul. KEN 101, ul. Sokołowska 4, ul. Gorlicka 5/7, ul. Okopowa 29B.
Placówki dla dzieci były w przeważającej mierze finansowane ze środków właściwych urzędów dzielnicowych m. st. Warszawy. 
Opis działalności pomocowej realizowanej w roku 2018 w placówkach Caritas AW:

DZIAŁANIA NA RZECZ  OSÓB CHORYCH

Ośrodek Działalności Leczniczej w Warszawie
Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie prowadził w 2018 r.  działalność leczniczą na podstawie 2 kontraktów z 
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MOW NFZ na łączną kwotę  9.133.457,18 zł (ZOL i Hospicjum stacjonarne). Placówka posiada od 2009 roku  Certyfikat systemu 
zarządzania jakością wg. normy ISO. Aktualnie wg. najnowszej jej wersji tj. 9001:2015 w zakresie Świadczenie usług medycznych 
obejmujących opiekę paliatywno-hospicyjną i stacjonarną opiekę długoterminową. 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadził działalność na podstawie kontraktu zawartego z Mazowieckim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Świadczenia realizowane były w trybie 
stacjonarnym, 
w systemie 24h /7 dni w tygodniu.  Jednoczasowo obejmowano świadczeniami 123 pacjentów.  W roku 2018 w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym przebywało 182 pacjentów (stan na 1.1.2018 r.  – 123 osoby + 59 osób  przyjętych  w wyniku ruchu 
chorych). Były to, zgodnie z warunkami kontraktu, osoby z rozpoznaniem choroby przewlekłej oraz ukończonym procesem 
diagnozowania i leczenia przyczynowego, wymagające stałej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacji na poziomie 
podstawowym,  ocenione w skali Barthel na mniej niż 40 punktów. Świadczenia przewidziane kontraktem realizował zespół, w 
którego skład wchodzili: lekarze (7 osób), pielęgniarki (64 osoby),  opiekunowie medyczni (58 osób), rehabilitanci (13 osób), 
psycholodzy (4 osoby), pracownicy socjalni (2 osoby), terapeuta zajęciowy, logopeda i kapelan. Ośrodek współpracował z 
właściwymi przedmiotowo szpitalami w zakresie zapewnienia pacjentom hospitalizacji w wymaganych stanem zdrowia 
zakresach oraz, na podstawie odrębnych umów w formule podwykonawców,  ze  Szpitalem 
Praskim Przemienienia Pańskiego (zdjęcia rtg płuc), firmą „Medicor” i Agamed Trans (przewóz chorych), firmami: „Centrum 
Diagnostyki Laboratoryjnej”  i „Diagnostyka” (badania laboratoryjne). 

Hospicjum Stacjonarne
Hospicjum Stacjonarne działało na podstawie kontraktu zawartego z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Świadczeniami zostali objęci pacjenci zajmujący 24 przewidziane 
kontraktem miejsca hospicyjne. W skali roku 2018 w hospicjum przebywało 268  pacjentów (stan na 1.1.2018   - 24 osoby  + 244
  nowych  przyjęć  w wyniku ruchu chorych).  Były to, zgodnie z warunkami kontraktu, osoby z rozpoznaniem nieuleczalnej 
choroby nowotworowej lub, 
w 10% przypadków,  innej choroby terminalnej. Świadczenia przewidziane kontraktem realizował zespół, w którego skład 
wchodzili: lekarze (3 osoby), pielęgniarki (17 osób), opiekunowie   medyczni  (10 osób),  rehabilitanci (1 osoba),  psycholog, 
pracownik socjalny oraz kapelan. Hospicjum współpracowało w zakresie wykonywania zdjęć rtg, diagnostyki laboratoryjnej i 
przewozu chorych z tymi samymi podmiotami co ZOL. 
Ponadto w ODL Caritas AW w Warszawie zrealizowano w roku 2018  umowę z Biurem  Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy pn. 
Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych nie będących 
świadczeniami zdrowotnymi. Objęto 60 pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum Stacjonarnego. W jej ramach 
BPZ wspierało finansowo opiekę socjalną, rehabilitacyjną,  żywienie pacjentów oraz pomoc psychologiczną świadczoną tak 
pacjentom jak i - w pierwszym okresie żałoby -  osieroconym członkom rodzin. W  ramach tego wsparcia  dokonano także  
zakupów w zakresie doposażenia Ośrodka w sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy,  materiały opatrunkowe i leki.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (PODD)
Realizacja świadczeń PODD odbywała się w 2018 roku w 2 placówkach tj. Błoniu i Grójcu bowiem w wyniku rozstrzygnięcia  
konkursu ofert przez MOW NFZ w czerwcu 2017 r. 2 pozostałe  placówki – w Piasecznie i Raszynie zostały pozbawione 
możliwości dalszej działalności z powodu utraty kontraktu. Umowę na te świadczenia podpisano z 2 nowymi podmiotami nie 
mającymi doświadczenia w tej działalności. Wybrano je z powodu zaoferowania niższej ceny za świadczenia.  Kryterium ceny 
wyeliminowało z rynku nasz podmiot działający w obu powiatach od kilkunastu lat.  
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa  świadczona była pacjentom, których stan wymagał stałej pomocy ze strony 
personelu pielęgniarskiego w miejscu ich zamieszkania. Świadczenia dotyczyły najczęściej  pacjentów z takimi  schorzeniami jak  
skutki udarów mózgu, choroba Alzheimera, powikłania cukrzycowe, pielęgnacja odleżyn, owrzodzeń i innych powikłań 
związanych z długoterminowym leżeniem w łóżku.  PODD sprawowana była w środowisku domowym pacjenta w promieniu ok. 
20 km od siedziby Ośrodków 
w Błoniu i Grójcu. Poza bezpośrednią pomocą pielęgniarską miała również na celu edukację chorego i jego rodziny w zakresie 
pielęgnacji  w danych schorzeniach. W ramach PODD wypożyczano  pacjentom nieodpłatnie łóżka szpitalne i drobny sprzęt  
rehabilitacyjny. Opieka miała  charakter długoterminowy, z reguły wielomiesięczny. Niektórzy pacjenci przebywali  pod opieką 
PODD kolejny rok  z uwagi na stan zdrowia nie rokujący poprawy.
W Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW w Grójcu  umowę z NFZ zawartą na rok 2018 realizował personel liczący 6 
pielęgniarek, który sprawował opiekę nad 34 pacjentami. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 4738 wizyt pielęgniarskich. 
Dodatkowo zrealizowano 134 wizyty pielęgniarskie u pacjentów nie objętych opieką długoterminową na jednorazowe 
wezwania.
Działalność Ośrodka w Grójcu została wsparta w roku 2018 przez Gminę Grójec kwotą 20.000 zł przeznaczoną na realizację 
zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres zadania polegał na: 
1. Dojeździe pielęgniarki do domu pacjenta i świadczeniu usług pielęgniarskich przy łóżku chorego przebywającego w domu.
2.Współpracy z rodziną polegającej na prowadzeniu działań edukacyjnych w kwestii sprawowania opieki ciągłej nad przewlekle 
chorym członkiem rodziny.
3. Współpracy z przychodniami, ze szpitalem w Grójcu w kwestii objęcia pacjentów opieką lub w przypadku koniecznej 
hospitalizacji zleconej przez lekarza POZ i późniejszego ponownego objęcia opieką domową. 
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4. W razie potrzeby – pomocy w przedłużaniu recept, sporadycznie w ich wykupie lub doraźnych zakupach.
W realizacji zadań w Grójcu Caritas AW  wspierana była - podobnie   jak  w  latach  poprzednich  - przez  parafię  p.w. 
Miłosierdzia  Bożego w Grójcu, która bezpłatnie   użyczyła   60 m² lokalu.
W Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW w Błoniu, w komórce PODD, umowę wieloletnią ( 2017–2019) z NFZ  realizował 
personel liczący 6 pielęgniarek, który w roku 2018 sprawował opiekę nad 64 pacjentami. Zrealizowano 5311 domowych wizyt 
pielęgniarskich.

Hospicjum Domowe 
Ośrodek Działalności Leczniczej w Błoniu realizował wieloletnią umowę z MOW NFZ na świadczenia opieki paliatywnej nad 89 
pacjentami. Świadczeniami objęto pacjentów zamieszkałych na terenie powiatów: warszawsko-zachodniego, grodziskiego, 
pruszkowskiego, piaseczyńskiego, grójeckiego oraz kilku dzielnic Warszawy (Ochoty, Ursusa, Włoch). Świadczona opieka miała 
charakter interdyscyplinarny i składały się na nią:  
- pomoc medyczna (wizyty pielęgniarek u pacjenta co najmniej 2 razy w tygodniu i lekarzy, średnio  2 – 3 razy w miesiącu); 
- pomoc psychologiczna w częstotliwości zależnej od potrzeb pacjenta i jego rodziny (wizyty psychologów, rozmowy z 
pacjentem i członkami rodziny, prowadzenie grupy wsparcia dla osieroconych rodzin); 
- pomoc socjalna (w  zależności od rozpoznanej sytuacji socjalnej rodziny pacjenta świadczona także na rzecz rodziny po jego 
śmierci);
- nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
- pomoc duszpasterska – kapelan Caritas AW w ramach grupy wsparcia oraz kapłani z miejscowych parafii. 
W roku 2018 Hospicjum Domowe objęło łącznie opieką 509 pacjentów. Świadczenia realizował personel w składzie: 12 lekarzy 
(w tym 3 specjalistów medycyny paliatywnej), 14 pielęgniarek (w tym 5 ze specjalizacją  z pielęgniarstwa opieki paliatywnej), 4 
psychologów,  5 rehabilitantów,  2 pracowników socjalnych, 2 pracowników biurowych. 
W wykonywaniu opisanych zadań hospicjum współpracowało z laboratoriami medycznymi wykonującymi badania oraz firmami 
zapewniającymi  przewóz chorych. 
Działalność hospicjum domowego wsparło w roku 2018 m.st. Warszawa kwotą 158 000 zł w ramach zadania publicznego pod 
nazwą Pomoc dla ciała i wsparcie dla ducha – domowa opieka hospicyjna dla chorych i ich rodzin zawartą na okres trzyletni: 
23.3.2017-31.12.2019. Działania polegające na wsparciu pozamedycznym pacjentów hospicjum i ich rodzin realizował 7-
osobowy zespół w składzie: kapelan, 2 psychologów, 2  pracowników socjalnych, pedicurzystka i fryzjer.
ODL Caritas AW w Błoniu  posiada certyfikat ISO 9001:2015 na Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-
hospicyjnej w ramach hospicjum domowego oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. W sierpniu 2018 Ośrodek  
przeszedł pomyślnie audyt recertyfikujący Systemu zarządzania jakością według normy EN ISO 9001: 2015.
Niewielki kontrakt na 10 pacjentów otrzymało w czerwcu 2018 nowoutworzone hospicjum domowe w Ośrodku Działalności 
Leczniczej w Grójcu działające równolegle z komórką PODD.
W miejsce zamkniętych komórek PODD w Ośrodkach Działalności Leczniczej w Piasecznie i w Raszynie zostały utworzone nowe 
komórki – hospicja domowe. Im także, w wyniku konkursu ofert w czerwcu 2018 r. MOW NFZ odmówił kontraktu. W zaistniałej 
sytuacji działają one jako filie hospicjum domowego w Błoniu. 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH
Schronisko „Przystań”
W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 w schronisku „Przystań” realizowano  zadania wynikające z umów  na finansowanie  
działań z miastem Stołecznym  Warszawą na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych  oraz schroniska  specjalistycznego 
dla osób  bezdomnych.
Umowę na prowadzenie schroniska „Przystań” realizował personel w składzie: kierownik, 2 pracowników  socjalnych, 2 
psychologów – łącznie etat /  2 pracowników administracyjnych, 2  opiekunki dzienne, / pielęgniarki / 2 dyżurnych-opiekunów 
nocnych. 
W ramach tej umowy schronisko oferowało w sumie 100 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem oraz możliwością  
korzystania z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnego użytku (świetlicy wraz z biblioteką i odbiornikami RTV oraz pracowni 
komputerowej). Spośród ogółem 100 miejsc w schronisku 56 miejsc parterowych  funkcjonowało w ramach schroniska 
specjalistycznego. 
Wszyscy mieszkańcy schroniska „Przystań” otrzymywali 3 posiłki dziennie (w tym jeden gorący) oraz dodatkowo produkty 
żywnościowe pozyskiwane od darczyńców. Udzielano im pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów,    uzyskaniu     
świadczeń    socjalnych   oraz   redagowaniu  pism  urzędowych.  W ramach pracy socjalnej wykonywano: wypełniano karty 
mieszkańców, wywiady socjalne, odpisywano kontrakty socjalne oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, 
które przekazywano Warszawskim Ośrodkom Pomocy Społecznej łącznie zarejestrowano   297 pism wychodzących w  różnych 
sprawach.
Pomocy  psychologicznej   udzielono  w zakresie  1357 konsultacji psychologicznych  oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach 
terapeutycznych, zwłaszcza w grupie wsparcia AA    spotykającej się dwa razy w tygodniu.  Osoby  przyjmowane do schronisku, 
po sprawdzeniu czystości  otrzymywały potrzebną odzież i obuwie oraz środki higieny. Miejsca w schronisku specjalistycznym 
przeznaczone były dla bezdomnych mężczyzn po leczeniu szpitalnym, wymagających czasowej rekonwalescencji i pielęgnacji, a 
w szczególności podawania leków i zmiany opatrunków. Przyjęcie do schroniska specjalistycznego opierało się na skierowaniu 
lekarskim z poradni Lekarzy Nadziei lub otrzymanej  decyzji  administracyjnej za pośrednictwem OPS  Wola. Mieszkańcom 
udzielano  fachowej  opieki  pielęgnacyjnej  (9907 usług pielęgniarskich) wspartej  wolontariatem mieszkańców schroniska 
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pełniących funkcję sanitariuszy. Osoby bezdomne miały możliwość korzystania z interwencyjnej konsultacji medycznej w 
przychodni „Lekarze Nadziei”, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska oraz  wszelkich innych form wsparcia 
udzielanego w schronisku „Przystań”. 
W roku 2018 w schronisku „Przystań” przebywało łącznie  307 osób  a 207 odeszło, z czego 2 osoby wyprowadziły się do DPS-
ów a cztery do lokali socjalnych.  Schronisko „Przystań” współpracowało w okresie sprawozdawczym z następującymi 
podmiotami: Przychodnią „Lekarze Nadziei”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Warszawa Wola, Poradniami Leczenia Uzależnień, 
organizacjami pozarządowymi skupionymi w Radzie Opiekuńczej dla Osób Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy.
Mieszkanie treningowe schroniska „Przystań”
W okresie  od grudnia 2015 do  listopada 2018  prowadzone było mieszkanie  treningowe     przy ul. Michałowicza w Warszawie 
dla  9  osób. Skorzystało z niego  łącznie  17 osób. 
Mieszkanie  o pow. 120 m2   dwu – poziomowe,  5 pokojowe,  znajdowało   się  w dzielnicy  Ursus. Obłożenie   mieszkańców  w  
całym okresie   zamieszkiwania  było  pełne.  Zmiany mieszkańców następowały płynnie z uwagi na duże zainteresowanie 
kandydatów  
do zamieszkania oraz   dofinansowanie  kosztów projektu.  Mieszkanie  było wyposażone w pełni przez właściciela a jedynie 
uzupełniono  ilość  koniecznych miejsc do spania i szaf ubraniowych.   Podczas trwania  projektu od 2015  do  2018, 3 osoby 
otrzymały klucze do  własnego  mieszkania i wyprowadziły się, jedna osoba zmarła, dwie osoby dostały wskazanie na lokal 
socjalny i nadal oczekują na remont mieszkania, a 5 osób wycofano z projektu z powodu złamania regulaminu. W listopadzie  
2018 r. projekt został zakończony a 6 mieszkańców  przeszło do  nowego projektu  mieszkania treningowego  przy ul. Ludnej 
w Warszawie. 3 osoby zamieszkały ponownie w schronisku oczekując na kolejne  mieszkanie. Realizacja  nowego  projektu  
rozpoczęła się  w październiku 2018 podpisaniem umowy z Zarządem Mienia Skarbu Państwa, który przekazał na okres 2 lat 
mieszkania. W listopadzie prowadzono  drobne  remonty i urządzano pokoje.  Mieszkańcy  do   dwóch   mieszkań   wprowadzili 
się w pierwszych dniach grudnia 2018. Projekt mieszkań zarówno przy  ul. Michałowicza jaki i obecnie przy ul. Ludnej  prowadzi 
zespół w osobach: psycholog, pracownik socjalny oraz administrator. Zespół ten prowadzący projekt kontaktuje się  z 
mieszkańcami w sposób planowy prowadząc rozmowy indywidualne oraz zebrania mieszkańców, ponadto  nadzorują 
zamieszkiwanie  w sposób niezapowiedziany.

Ośrodek Charytatywny „Tylko”
Schronisko
Do 30.11.2018 Ośrodek realizował wieloletnią umowę z Miastem Stołecznym Warszawa zawartą na okres 1.12.2015 – 
30.11.2018. W okresie 1.12.2018-31.12.2018 Ośrodek realizował kolejną umowę zawartą na okres 1.12.2018-30.11.2020. Oba 
zadania były w przeważającej mierze finansowane  przez m. st. Warszawę. Umowę wygasającą 30.11.2018  realizował personel 
w składzie: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 2 psychologów, pedagog, koordynator logistyki, koordynator ds. 
technicznych, kucharz, terapeuta uzależnień, 2 dyżurnych zawodowych, dyżurny łaźni, kierowca. Kolejną umowę realizował 
personel w składzie: kierownik, 4 pracowników socjalnych, 2 psychologów, pedagog, koordynator logistyki, koordynator ds. 
technicznych, kucharz, terapeuta uzależnień, 2 dyżurnych zawodowych, dyżurny łaźni, kierowca, realizator działań DDD, 
animator klubokawiarni oraz 6-osobowy zespół streetworkingowy. Personel wspierali wolontariusze rekrutujący się spośród 
mieszkańców. Pomagali oni w obsłudze dyżurki, łaźni, jadłodajni magazynu odzieżowego. Schronisko oferowało osobom 
bezdomnym miejsca noclegowe wraz z możliwością korzystania z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnego użytku 
(biblioteki, świetlicy z odbiornikami RTV oraz komputera z bezpłatnym dostępem do internetu,  klubokawiarni). Mieszkańcy 
otrzymywali 3 posiłki dziennie (w tym co najmniej jeden gorący) oraz dodatkowo produkty żywnościowe pozyskiwane od 
darczyńców. Udzielano im pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów, uzyskaniu świadczeń socjalnych, w tym lokali 
socjalnych i komunalnych, redagowaniu pism. Zawierano z nimi kontrakty socjalne  oraz   indywidualne   programy   
wychodzenia  z bezdomności. 
W Ośrodku działał punkt poszukiwania pracy i lokali mieszkalnych, który publikował stosowne ogłoszenia i pomagał 
przygotować dokumenty aplikacyjne. Udzielano pomocy psychologicznej, diagnozowano uzależnienia i udzielano wsparcia w 
walce z uzależnieniem. Mieszkańcy mieli możliwość kontaktu z psychiatrą i prawnikiem, którzy co dwa tygodnie pełnili 
kilkugodzinne dyżury w schronisku. Na terenie placówki odbywały się mitingi AA i AN.  Mieszkańcy brali udział w wydarzeniach 
kulturalnych, takich jak spektakle teatralne, seanse filmowe. W ramach Ośrodka funkcjonowała klubokawiarnia „Cafe-Żytnia” 
jako kulturalna przestrzeń dla mieszkańców i gości z zewnątrz. Mieszkańcy otrzymywali potrzebną odzież i obuwie oraz środki 
higieny. Osobom usamodzielniającym się przekazywano uzyskane od darczyńców elementy wyposażenia mieszkań (meble, 
sprzęt rtv, sprzęt kuchenny) oraz pomagano w zagospodarowaniu się. Realizacja działań zawartych w umowie ściśle wiązała się 
ze współpracą z: ośrodkami pomocy społecznej, placówkami pomocy osobom bezdomnym, wydziałami zasobów lokalowych, z 
przychodnią „Lekarze Nadziei”, ze szpitalami, w tym oddziałami psychiatrycznymi, ośrodkami leczenia uzależnień. 
W roku sprawozdawczym 2018 schronisko zapewniało osobom bezdomnym na salach sypialnych 142 miejsca, w tym 88 dla 
mężczyzn i 54 dla kobiet. W nowej umowie schronisko zapewniało osobom bezdomnym na salach sypialnych 130 miejsc, w tym 
74 dla mężczyzn 
i 56 dla kobiet. Ponadto – poza umowami - w świetlicy schroniska zamieszkiwało stale śpiąc na materacach 10-15 osób 
niezdolnych do samodzielnego przemieszczania się między piętrami i oczekujących na odpowiedniejsze miejsce pobytu. W roku 
2018 w schronisku odnotowano 495 pobytów przynajmniej jednonocnych. Niemal wszyscy użytkownicy Ośrodka mieli 
obywatelstwo polskie, poza kilkunastoma osobami (obywatele Ukrainy, Rosji). W schronisku przebywało kilka osób z krajów 
zachodniej Europy – w większości przypadków z problemem psychiatrycznym. Odsetek noclegów udzielonych osobom 
pochodzącym z Warszawy – 45%.  Odsetek osób w istotny sposób niesprawnych fizycznie – 15%. Odsetek osób uzależnionych – 
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40%. Odsetek osób korzystających z pomocy instytucji zdrowia psychicznego – 25%. Do mieszkań socjalnych i kwaterunkowych 
odeszły ze schroniska 2 osoby; do wynajętego mieszkania - 9 osób; do innej placówki dla bezdomnych – 10 osób; do Domów 
Pomocy Społecznej – 5 osób; do domu rodzinnego – 2 osoby. 
W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2018 umożliwiono osobom potrzebującym  nocleg na dodatkowych posłaniach w 
pomieszczeniu świetlicowym. Z noclegów tych korzystało kilkanaście osób nie będących mieszkańcami Ośrodka. Osoby te kąpały 
się w łaźni Ośrodka, były odwszawiane, otrzymywały śniadania i kanapki na kolację. Zimą 2018 zrezygnowano z przyjmowania 
osób na nocleg w świetlicy udostępniając pomieszczenie na najniższym poziomie schroniska, gdzie bez posłań można było 
spędzić noc w odpowiedniej temperaturze. W tym okresie z „ogrzewalni nocnej” korzystało co noc ok 30-40 osób. 
Osoby te kąpały się w łaźni Ośrodka, były odwszawiane, otrzymywały śniadania i kanapki na kolację.

Mieszkania treningowe w budynku Ośrodka „Tylko”
W mieszkaniach treningowych było 20 miejsc. Mieszkańcy mieszkań treningowych byli objęci pomocą psychologa i terapeuty 
uzależnień. W nowej umowie od 1.12.2018 r. 
ze względu na ciasnotę pomieszczeń oraz udostępnienie kilku z nich osobom nie spełniających kryteriów dla mieszkania 
treningowego, zredukowano liczbę miejsc w mieszkaniach do 10. W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło 20 
osób, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn. 5 osób otrzymało lokal z zasobów Miasta.
Mieszkania treningowe poza budynkiem Ośrodka „Tylko”
Na mocy dwuletniej umowy z Miastem obowiązującej od 1.12.2018 Ośrodek „Tylko” podjął się prowadzenia 4 mieszkań 
treningowych na terenie Warszawy. Do końca okresu sprawozdawczego mieszkania te nie zostały przekazane Ośrodkowi, w 
związku z czym toczyły się tylko prace przygotowawcze: opracowywanie dokumentów, rekrutacja beneficjentów, załatwianie 
formalności u dostarczycieli mediów, zakupy niezbędne do urządzenia mieszkań. Mieszkania znajdują się przy ul. Jana Pawła, ul. 
Traugutta,ul. Gierymskiego, ul. Ząbkowskiej i docelowo ma w nich mieszkać 6 osób.
Jadłodajnia
 Jadłodajnia funkcjonowała przez 7 dni w tygodniu, w tym także w dni świąteczne. Wydawała wg planu 200-300 posiłków 
dziennie osobom bezdomnym i ubogim przychodzącym z zewnątrz (nie-mieszkańcom schroniska), a ponadto w okresie 
zimowym dodatkowe posiłki rozwożone do miejsc niemieszkalnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Użytkownicy 
jadłodajni mieli możliwość skorzystania z toalety i umywalki. Liczba wydawanych posiłków była codziennie odnotowywana. 
Posiłki wydawane były i spożywane na talerzach, 
ze sztućcami, w ogrzewanym pomieszczeniu, przy stołach. Osoby funkcyjne wydające posiłki dbały o utrzymanie porządku. 
Jadłodajnia wydawała w okresie sprawozdawczym ok. 285 gorących posiłków dziennie.
Łaźnia
Łaźnia przyjmowała osoby bezdomne i potrzebujące przez 6 dni w tygodniu w godz. 8-14 a osoby przywożone przez służby 
miejskie przez całą dobę łącznie z weekendami. Łaźnia wyposażona była w 5 kabin prysznicowych męskich i jedną damską, dwie 
toalety (męską i damską) oraz 4 umywalki (3 w części męskiej, 1 w części damskiej). Użytkownicy w razie potrzeby poddawani 
byli strzyżeniu i odwszawieniu. Otrzymywali środki do kąpieli i golenia oraz ręcznik. W razie potrzeby wydawano im czystą 
bieliznę i odzież. W okresie sprawozdawczym w łaźni odbyło się 12 237 kąpieli osób spoza Ośrodka, w tym 1223 kąpieli kobiet. 
Osoby przywiezione przez służby kąpano 230  razy. Wydano 870  kompletów ubrań. Przeprowadzono 402 zabiegi 
odwszawiające.
Streetworking
W grudniu 2018 prowadzono prace przygotowawcze związane z uruchomieniem streetworkingu z naciskiem na elementarne 
usługi medyczne na terenie lewobrzeżnej Warszawy. Dokonano niezbędnych zakupów, opracowano dokumentację, prowadzono 
rozpoznanie tras objazdów patrolowych, nawiązano kontakty z OPS-Wola i Strażą Miejską. Jednocześnie przeprowadzono 8 
pierwszych patroli zaopatrując w podstawową pomoc 36 osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. W 
Ośrodku „Tylko” stworzony został punkt konsultacyjny mający służyć elementarnej pomocy medycznej udzielanej mieszkańcom 
oraz wymagającym tego osobom przywiezionym z patrolu. 

Działania dodatkowe
Ośrodek Charytatywny „Tylko” w okresie sprawozdawczym skierował do mieszkańców placówki szereg dodatkowych działań 
wspierających proces wychodzenia z bezdomności:
- Przez cały okres sprawozdawczy magazyn odzieżowy działający w ramach Ośrodka przyjmował, sortował i wydawał 
potrzebującym  używaną odzież i obuwie (dary przyjmowane były przez cały tydzień a wydawane potrzebującym dwa razy w 
tygodniu); 
- Przez cały okres sprawozdawczy w odstępach 2-tygodniowych był dostępny dla skierowanych przez personel mieszkańców 
Ośrodka lekarz psychiatra udzielający indywidualnych konsultacji (wolontariat);
 W pierwszej połowie 2018 roku w odstępach 2-tygodniowych był dostępny dla skierowanych przez personel mieszkańców 
Ośrodka prawnik udzielający indywidualnych konsultacji (wolontariat);
- Przez cały okres sprawozdawczy 4 razy w tygodniu w godz. 16-20 działała przy Ośrodku „Cafe Żytnia” – miejsce spotkania z 
kulturą otwarte dla osób bezdomnych i najuboższych organizujące pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, piosenką i 
poezją;
 Ośrodek udostępniał pomieszczenia na spotkania grup terapeutycznych typu AA i NA gromadzących osoby niezamieszkałe w 
Ośrodku.
Pracownicy Ośrodka pośredniczyli w załatwianiu mieszkańcom okazjonalnego lub stałego legalnego zatrudnienia w spółdzielni 
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socjalnej „Kto rano wstaje” lub Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 
Schronisko w Pieńkach Zarębskich
W okresie sprawozdawczym schronisko zawierało porozumienia o współpracy z okolicznymi gminami, a także innymi z terenu 
Polski oraz indywidualnie z osobami bezdomnymi bezpośrednio zgłaszającymi się do schroniska. W sumie w roku 2018 zawarto 
3 nowe porozumienia, na bazie których zawarto 4 umowy i aneksowano i przedłużono 7 już istniejących porozumień. Wszystkie 
umowy obowiązywały do końca roku 2018. Porozumienia regulowały kwestie zasad umieszczania bezdomnych mężczyzn przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej w schronisku, odpłatności za pobyt, wspólnych działań poprawiających warunki bytowe osób 
bezdomnych oraz prowadzących do powrotu tych osób 
do społeczności. Schronisko dysponowało 16 miejscami noclegowymi. W roku 2018 pomocy i schronienia udzielono 22 
bezdomnym mężczyznom. Zadania powyższe realizował kierownik schroniska przy wsparciu Caritas AW.

Jadłodajnia w  Grójcu
Jadłodajnia funkcjonowała na podstawie umowy zawartej z Gminą Grójec na okres 01.02.2018r. - 30.11.2018r. na realizację 
zadania publicznego pn. Organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w 
tym również 
z rodzin dotkniętych problemami  alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu. 
W jadłodajni, w dni robocze, wydawano gorące posiłki najuboższym mieszkańcom Grójca i okolic. Dzienna liczba korzystających 
wyniosła średnio
56 osób. Odbiorcami były osoby  kierowane przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu, zamieszkujące teren 
Grójca i okolic, o niskim statusie materialnym, będące w większości także stałymi klientami grójeckiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
W grupie tej były wyłącznie osoby dorosłe, zdecydowana większość mężczyzn - 70 %. Ogółem w 2018 roku wydano 5610  
posiłków na kwotę 25 507,55 zł. Stałym użytkownikom jadłodajni wydano także w końcu listopada 32 okolicznościowych paczek 
żywnościowych. Koszt posiłków pokrywał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.  Parafia p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Grójcu, wzorem lat ubiegłych bezpłatne użyczyła  lokal na prowadzenie jadłodajni a Caritas AW pokryła, ze środków 
własnych, koszty księgowe zadania, zakup okolicznościowych paczek, środków czystości potrzebnych do zapewnienia 
odpowiedniego  stanu  higieniczno-sanitarnego jadłodajni oraz koszt wynagrodzenia osoby wydającej posiłki w grudniu 2018 i 
styczniu 2019. 

DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlice socjoterapeutyczne

W roku 2018 Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego Caritas AW – świetlice socjoterapeutyczne działały na podstawie 
umów 3-letnich (termin obowiązywania od 1.12.2015 do 30.11.2018) zawartych z właściwymi terenowo  urzędami 
dzielnicowymi  
m. st. Warszawy (Wola, Ursynów, Ochota). W grudniu 2018 podpisano nowe umowy na kontynuację zadania w latach 2018-
2021. 
Były to umowy na:
- prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola  m.st.  Warszawy – w 
przypadku świetlic przy ul. Okopowej  i ul. Sokołowskiej;
- prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st.  Warszawy - w 
przypadku świetlic przy al. KEN i ul. Dereniowej;
- prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st.  Warszawy w 
przypadku świetlicy przy ul. Gorlickiej.
Na podstawie tych umów placówki objęły opieką dzienną łącznie 135 dzieci z trudnych środowisk zagrażających 
destruktywnymi odziaływaniami i zwiększających prawdopodobieństwo uciekania się do środków psychoaktywnych i 
stosowania przemocy. 
W każdej placówce z podopiecznymi pracował zespół w składzie: kierownik świetlicy, 2,3 lub 4 wychowawców, psycholog dla 
dzieci, psycholog dla rodziców, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Zespół wspierany był przez liczny 
wolontariat. 
Praca z dziećmi objęła:
- działania opiekuńczo-wychowawcze ( 5 razy w tygodniu po 6 godzin dziennie),  
w tym: diagnozowanie problemów dziecka, zajęcia o charakterze warsztatowym uczące funkcjonowania w grupie rówieśniczej i 
środowisku domowym, poprawiające samoocenę i eliminujące destruktywne zachowania;
- działania specjalistyczne,  w tym:  pomoc psychologiczna dla dzieci ( 1 raz w tygodniu 3-6 godzin), pomoc psychologiczna dla 
rodziców (1 raz w tygodniu 2-4 godziny), zajęcia logopedyczne ( 1 raz w tygodniu 2-3 godziny), zajęcia z terapeutą 
pedagogicznym (1 raz w tygodniu 4-6 godzin), zajęcia socjoterapeutyczne ( 1 raz w tygodniu 3-4 godziny);
- pomoc w nauce szkolnej (5 razy w tygodniu po 1,5-2 godziny);
- warsztaty kulinarne (5 razy w tygodniu);
- zagospodarowanie czasu wolnego przez organizowanie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych (przynajmniej raz w 
miesiącu).
Jednocześnie podejmowano kroki mające na celu zmianę sytuacji domowej uczestników, jak również działania interwencyjne w 
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sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka.  Placówki współpracowały z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i 
wydziałami urzędów dzielnicy, szkołami, wydziałami rodzinnymi i nieletnich sądów rejonowych, pedagogami szkolnymi, 
kuratorami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 
Realizowano ponadto:
- w świetlicach przy ul. Dereniowej umowę na mały grant pn. „Kochaj i zwyciężaj” dotowaną przez Urząd Dzielnicy Ursynów 
m.st Warszawy. W ramach tej umowy zorganizowano warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców oraz wycieczkę do 
„Wioski pod kogutem” k. Zalesia Górnego. Okres realizacji  5.11.2018 r. - 31.12.2018 r.
- w świetlicach przy ul. Sokołowskiej 4 i ul. Okopowej 29b umowę na mały grant pn. „Coraz bliżej święta” dotowana przez Urząd 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
W ramach tej umowy zorganizowano warsztaty dla dzieci i rodziców, rodzinną grę terenową po Warszawie oraz wycieczkę do 
„Wioski pod kogutem” k. Zalesia Górnego. Okres realizacji: 09.11-31.12.2018 r.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE POZA PLACÓWKĄ

Poza działaniami podejmowanymi w ramach placówek pomocy Caritas AW realizowała 
w roku 2018 następujące programy i projekty: 
1. akcję kolonijno-wypoczynkową dla wszystkich dzieci a szczególnie z rodzin wielodzietnych, niezamożnych oraz dzieci z 
Ukrainy i Białorusi;
2. program „Skrzydła”;
3. zbiórki żywności.
Ad. 1. W roku 2018 podczas wakacji letnich Caritas AW zorganizowała 7 turnusów kolonijnych w  6 ośrodkach w Polsce. Dzieci 
przebywały nad morzem w Stegnie Gdańskiej, w Spale k. Tomaszowa Mazowieckiego, w Murzasichlu k/ Zakopanego, w Ustroniu 
k. Wisły, 
w Hucie Szklanej i w Staszowie k. Kielc. Turnusy były profilowane - odbyły się kolonie muzyczne, taneczne, plastyczne, 
sportowe. Na każdym turnusie realizowany był projekt „Mój niepodległy świat” dzięki któremu uczestnicy wypoczynku mieli 
zorganizowane warsztaty poświęcone 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Dzieci miały zorganizowane także 
wycieczki krajoznawcze. Zwiedzały ciekawe zakątki Polski, korzystały z lokalnych atrakcji, uczestniczyły w licznych kolonijnych 
imprezach i konkursach (np. piosenki religijnej, rzeźby plażowej, w zawodach sportowych). Na zakończenie kolonii muzycznych 
odbył się, jak co roku,  koncert finałowy, licznie odwiedzany przez rodziców i turystów z okolicy. Wakacyjna akcja Caritas AW 
objęła 737 dzieci, głównie zamieszkałych na terenie archidiecezji warszawskiej. Byli wśród nich podopieczni świetlic Caritas AW, 
dzieci objęte programem "Skrzydła", dzieci skierowane przez Parafialne Zespoły Caritas, wychowankowie domów dziecka, dzieci 
z rodzin zastępczych, z rodzin wielodzietnych, a także dzieci polonijne z Białorusi i Ukrainy (te ostatnie w liczbie 104). Na 
zorganizowanie letniego wypoczynku Caritas AW otrzymała dotację z Biura Edukacji m.st. Warszawy, od Wojewody 
Mazowieckiego i Caritas Polska (dzieci polonijne).
Podczas ferii zimowych 2018. Caritas AW zorganizowała 8-dniowy wyjazd na zimowisko o Murzasichla dla 125 dzieci. Zimowisko 
sfinansowane było z wpłat uczestników oraz środków własnych Caritas AW. Na wyjeździe, w którym w dużej mierze udział wzięli 
podopieczni świetlic socjoterapeutycznych oraz stypendyści programu „Skrzydła”, realizowany był program socjoterapeutyczny. 
Dzieci zwiedzały Zakopane, Szczawnicę chodziły na piesze wycieczki w góry, kąpały się w basenach termalnych i uczyły jazdy na 
nartach. Łącznie w 2018 roku Caritas AW zorganizowała wypoczynek letni i zimowy dla  862  dzieci wydając na ten cel kwotę 
ponad 1 mln zł.
Ad.2. Program "Skrzydła" ma na celu długoterminową pomoc dla dzieci -  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – 
potrzebujących  materialnego wsparcia. Firma lub osoba prywatna obejmuje dziecko lub dzieci profilowaną, systematyczną 
pomocą finansową przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program  zapewnia dyskrecję dzieciom korzystającym 
z pomocy. W roku 2018 w ramach programu „Skrzydła” sponsorzy udzielili wsparcia  93 dzieciom.
Ad. 3. W 2018 roku Caritas AW  wzięła udział w trzech zbiórkach żywności dla osób potrzebujących, przeprowadzonych pod 
hasłem „Tak pomagam”. Zbiórki te prowadzono w  32 punktach, przede wszystkim w sieciowych marketach, takich jak 
"Biedronka", "Carrefour", „Lewiatan” czy "Tesco". W przyjmowanie i transport żywności zaangażowało się 830 wolontariuszy, 
głównie członków Parafialnych Zespołów Caritas oraz uczniów i studentów. Zebrano 34 185 kg  artykułów spożywczych, z 
których przygotowano 6 200 paczek dla osób potrzebujących.

Parafialne  Zespoły Caritas
Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc charytatywną w ramach poszczególnych parafii archidiecezji warszawskiej. Zespoły 
funkcjonują w 122 parafiach i skupiają 1138 wolontariuszy. Caritas AW prowadziła dla PZC działania koordynacyjne i 
wspierające, organizowała okresowe i okolicznościowe spotkania i rekolekcje, koordynowała rozprowadzanie świec wigilijnych i 
wielkanocnych, współpracowała w zakresie promocji i wydatkowania środków z 1% podatku.

Szkolne Koła Caritas
W archidiecezji warszawskiej funkcjonują 23 Szkolne Koła Caritas zrzeszające łącznie około 450 wolontariuszy. Młodzież 
angażuje się w życie szkoły, parafii, wspiera działalność Parafialnych Zespołów Caritas, realizuje własne inicjatywy dobroczynne 
oraz włącza się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie na rzecz osób potrzebujących.
Pomoc indywidualna 
W roku 2018 Caritas AW pomagała osobom potrzebującym, które osobiście zgłaszały się do biura przy ul. Krakowskie 
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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)

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

68000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Przedmieście 62. Udzielono pomocy 751 razy na kwotę ponad 355 940 zł. Pomoc realizowano na podstawie umów darowizn  
bądź decyzji o pomocy społecznej zapewniając wykorzystanie środków wyłącznie na uzgodniony cel i wymagając przedstawienia 
stosownych dokumentów (rachunków/faktur, zaświadczeń z OPS itp.). Pomoc medyczna w ramach wsparcia indywidualnego, 
przeznaczona była głównie na zakup bądź refundację leków, sprzętu rehabilitacyjnego i protez oraz na dofinansowanie pobytów 
na turnusach rehabilitacyjnych, zamknęła się kwotą ponad 226 270 zł.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Caritas AW  prowadziła działalność leczniczą w 
trybie stacjonarnym dla chorych  z rozpoznaniem 
nieuleczalnej choroby nowotworowej lub innej 
choroby terminalnej wymagających 
całodobowej  opieki medycznej (hospicjum 
stacjonarne). Dla osób chorych terminalnie 
pozostających w domu - opiekę w trybie 
domowym - (hospicjum domowe) w Błoniu i od 
połowy 2018 r. w Grójcu.  Dla osób przewlekle 
chorych pozostających w domu a wymagających 
długoterminowej opieki - pielęgniarską opiekę 
długoterminową domową w Błoniu, Grójcu i w 
pierwszej połowie 2018 r. w Piasecznie i 
Raszynie.
W każdym miesiącu organizowano w Błoniu 
spotkanie dla rodzin, które pożegnały swoich 
bliskich celem ich wsparcia psychologicznego, 
duchowego i socjalnego. Osieroconym dzieciom 
przygotowano paczki świąteczne.

86.90.E 207 000,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność charytatywnej

1.Zaspokajanie podstawowych potrzeb 
człowieka - wydawanie codziennie bezpłatnie 
gorących posiłków w ogólnie dostępnej 
jadłodajni w Ośrodku Charytatywnym „Tylko” w 
Warszawie przy ul. Żytniej 1A oraz wydawanie w 
jadłodajni Caritas AW w Grójcu darmowych 
ciepłych posiłków osobom ubogim skierowanym 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grójcu.
W Ośrodku Charytatywnym „Tylko” każdy 
potrzebujący (również nie zamieszkały w 
ośrodku) mógł zaspokoić najpilniejsze potrzeby: 
kąpiel w łaźni, dostęp do środków higienicznych 
(ręcznik, mydło, szampon, przybory do golenia), 
otrzymać czystą bieliznę i odzież, a w razie 
potrzeby skorzystać z dezynfekcji.
2. Udzielanie, w ramach programu „Skrzydła”, 
długoterminowej pomocy uczącym się dzieciom 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, 
potrzebującym materialnego wsparcia 
3. Udzielanie indywidualnej pomocy w zakresie 
zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
podręczników szkolnych, dofinansowania pobytu 
na turnusach rehabilitacyjnych, zakup żywności 
dla potrzebujących.

88.99.Z 147 000,00 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Prowadzenie działalności opiekuńczo-
wychowawczej  dla dzieci i młodzieży  w pięciu 
świetlicach socjoterapeutycznych w Warszawie 
przy: ul. KEN 101, ul. Dereniowej 12, ul. 
Sokołowskiej 4, ul. Okopowej 29B, ul. Gorlickiej 
5/7. Placówki dla dzieci były w przeważającej 
mierze finansowane ze środków właściwych 
urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy. 
Program edukacyjno-wychowawczy w 
świetlicach realizowany był w każdej świetlicy 
przez wykwalifikowany zespół w składzie: 
kierownik świetlicy, 2 lub 3 wychowawców, 
psycholog dla dzieci, psycholog dla rodziców,  
socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, 
logopeda.

88.99.Z 135 000,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Odpłatna działalność pożytku publicznego 
w zakresie ochrony zdrowia realizowana 
była w procesie leczenia pacjentów Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie. Na 
czterech oddziałach Zakład dysponował 123 
łóżkami. Zakład zapewniał całodobową 
opiekę lekarską i pielęgniarską oraz 
świadczenia realizowane przez 
rehabilitantów, psychologów, pracowników 
socjalnych, terapeutę zajęciowego, 
logopedę  i duszpasterza.  Zatrudniano 
ponad 100-osobowy wykwalifikowany 
personel. Ośrodek współpracował z 
właściwymi przedmiotowo szpitalami w 
zakresie zapewnienia pacjentom 
hospitalizacji w wymaganych stanem 
zdrowia zakresach.

86.90.E 210 000,00 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób

Prowadzono trzy ośrodki dla osób 
bezdomnych: Ośrodek Charytatywny 
„Tylko” w Warszawie przy ul. Żytniej 1A, 
Schronisko „Przystań” w Warszawie przy ul. 
Wolskiej 172 i Schronisko w Pieńkach 
Zarębskich. Wszyscy mieszkańcy w/w 
placówek, oprócz zapewnionych miejsc 
noclegowych, otrzymywali 3 posiłki 
dziennie (w tym jeden gorący), odzież, 
obuwie, środki higieny. Mieli możliwość 
korzystania z urządzeń sanitarnych i 
pomieszczeń ogólnego użytku - świetlicy 
wraz z biblioteką i odbiornikami RTV oraz 
pracowni komputerowej. Udzielano im 
pomocy w odzyskaniu utraconych 
dokumentów, uzyskaniu świadczeń 
socjalnych oraz redagowaniu pism 
urzędowych. Oferowano pomoc 
psychologiczną oraz możliwość 
uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, 
zwłaszcza terapii uzależnień.

87.90.Z 175 000,00 zł

3 wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizowano różne formy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Latem dzieci zwiedzały 
ciekawe zakątki Polski, korzystały z 
lokalnych atrakcji, uczestniczyły w licznych 
kolonijnych imprezach i konkursach np. 
rzeźby plażowej, zawodach sportowych i 
piosenki religijnej. W koloniach letnich brały 
udział dzieci beneficjenci programu 
„Skrzydła”, dzieci skierowane przez 
parafialne zespoły Caritas, wychowankowie 
domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych, 
wielodzietnych, a także dzieci polonijne z 
Białorusi i Ukrainy.
Na zimowisku dzieci zwiedzały Zakopane, 
chodziły na piesze wycieczki w góry, kąpały 
się w basenach termalnych i uczyły się jazdy 
na nartach.

85.51.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) 23 873 899,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 859 609,56 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11 952 351,31 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 158 839,36 zł

e) pozostałe przychody 1 903 099,68 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 441 814,99 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. 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 899 152,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 883 176,25 zł

w 
tym:

53 120,57 zł

12 037 427,05 zł

3 792 628,63 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

4 649 756,17 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 380 328,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 989 317,08 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: 23 767 776,73 zł 951 351,45 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

8 738 555,26 zł 564 589,13 zł

12 978 788,18 zł 386 762,32 zł

0,00 zł

21 059,26 zł

847 864,79 zł

1 181 509,24 zł 0,00 zł

1 Ochrona i promocja zdrowia - leczenie, leki, rehabilitacja, artykuły medyczne 417 000,00 zł

2 Pomoc dzieciom - świetlice socjoterapeutyczne, kolonie, zimowisko 168 000,00 zł

3 prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, bezpłatnej jadłodajni i łaźni dla potrzebujących oraz 
indywidualna pomoc żywnościowa

322 000,00 zł

1 Caritas AW - działalność statutowa, w tym m.in. działalność lecznicza, pomoc dzieciom i 
bezdomnym.

248 389,19 zł

2 Parafialne Zespoły Caritas - indywidualna pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej. 212 589,13 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

712 677,97 zł

1 656 819,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

72 318,00 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

Druk: NIW-CRSO 15



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 121 054,30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 026 436,87 zł

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)

185 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 56 755,26 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

37 965,63 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

130,90 etatów

351 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

37 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

37 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 9 826 446,07 zł

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

9 826 446,07 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)

8 074,96 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)  

1 699,25 zł

105 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  OKw 
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)

33 osób

w 
tym:

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

33 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

105 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 361 152,89 zł

5 654 502,09 zł

- nagrody

- premie

64 425,00 zł

194 711,70 zł

- inne świadczenia 447 514,10 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 465 293,18 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 942 047,32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 884 398,75 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

22 500,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W poz. 8 i 11 oprócz wynagrodzenia zostały wypłacone 
odprawy emerytalne.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 24 000,00 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 Pomoc dla ciała i wsparcie 
dla ducha - domowa opieka 
hospicyjna dla chorych i ich 
rodzin

Pomoc pracowników socjalnych 
i wsparcie psychologiczne 
osobom chorym i członkom 
rodziny po śmierci pacjenta, 
zakup drobnego sprzętu 
medycznego, środków 
dezynfekcyjnych itp. 
organizowanie spotkań dla 
osieroconych rodzin w ramach 
grupy wsparcia.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

158 000,00 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

30 612,19 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Paragraf 22 statutu: 
Udzielanie pożyczek z 
Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych
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2 Poprawa jakości życia osób 
przewlekle i terminalnie 
chorych będących 
pacjentami Ośrodka 
Działalności Leczniczej 
Caritas AW w Warszawie w 
zakresie stacjonarnej opieki 
paliatywno-hospicyjnej i ich 
rodzin.

Usprawniające zabiegi 
rehabilitantów-masażystów 
świadczone na rzecz pacjentów, 
opieka psychologiczna i socjalna 
nad pacjentem i jego rodziną; 
zakup leków, środków 
opatrunkowych itp.; 
dostarczanie posiłków chorym 
zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadzącego.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

325 000,00 zł

3 Działania na rzecz osób 
bezdomnych poprzez 
prowadzenie schroniska, 
schroniska z usługami 
opiekuńczymi i mieszkania 
treningowego.

Dotacja na prowadzenie 
schroniska Przystań przy ul. 
Wolskiej 172 w W-wie i 
mieszkania treningowego przy 
ul. Michałowicza 12A w Ursusie. 
Zapewnienie bezdomnym 
mężczyznom całodziennego 
wyżywienia, stałego miejsca do 
spania, pomocy lekarskiej, 
pielęgniarskiej, socjalnej, 
psychologicznej, materialnej 
(dostarczanie odzieży, obuwia, 
artykułów higieny osobistej).

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

68 375,00 zł

4 Przeprowadzenie programu 
reintegracji społeczno-
zawodowej osób 
bezdomnych poprzez 
wsparcie mieszkaniowe w 
ramach mieszkań 
treningowych (pilotaż)

Przygotowanie osób 
bezdomnych do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w odrębnych 
dwóch lokalach 
mieszkaniowych 
(treningowych).

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

32 472,00 zł

5 Działania na rzecz osób 
bezdomnych.

Dotacja na prowadzenie 
Ośrodka Charytatywnego 
"Tylko".  Zapewnienie 
bezdomnym kobietom i 
mężczyznom pobytu w Ośrodku 
Charytatywnym "Tylko" przy ul. 
Żytniej 1A w W-wie, w tym 
stałego miejsca do spania, 
całodziennego wyżywienia, 
pomocy psychologicznej i 
materialnej (obuwie, odzież, 
środki higieny osobistej). 
Wydawanie gorących posiłków 
dla osób spoza ośrodka (200-
300 posiłków dziennie). 
Udostępnianie bezpłatnie łaźni 
osobom bezdomnym i 
potrzebującym oraz wydawanie 
im czystej bielizny i odzieży

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

114 650,23 zł

6 Przeprowadzenie programu 
reintegracji społeczno-
zawodowej osób 
bezdomnych poprzez 
wsparcie mieszkaniowe w 
ramach mieszkań 
treningowych (pilotaż 2).

Przygotowanie osób 
bezdomnych do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w odrębnych 
czterech lokalach 
mieszkaniowych 
(treningowych).

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

25 148,00 zł
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7 Wakacje z Caritas AW 2018 Zapewnienie dzieciom 
atrakcyjnego i bezpiecznego 
wypoczynku poprzez udział w 
zajęciach tanecznych, 
muzycznych, plastycznych, 
sportowych i edukacyjnych.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

66 200,00 zł

8 Prowadzenie schroniska 
specjalistycznego, schroniska 
i mieszkania treningowego 
przy ul. Wolskiej 172 i ul. 
Michałowicza 12A w 
Warszawie.

Zapewnienie bezdomnym 
mężczyznom całodziennego 
wyżywienia, stałego miejsca do 
spania, pomocy lekarskiej, 
pielęgniarskiej, socjalnej, 
psychologicznej i materialnej 
(odzież, obuwie, środki higieny 
osobistej). Przygotowanie osób 
bezdomnym do 
usamodzielnienia się poprzez 
zamieszkiwanie w osobnym 
mieszkaniu treningowym.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

653 249,00 zł

9 Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia dziennego 
Caritas AW na terenie 
Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy.

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Działania 
ukierunkowane na wyrównanie 
deficytów dziecka poprzez jego 
udział w zajęciach opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
specjalistycznych. Realizowano 
następujące bloki tematyczne: 
promowanie zdrowego stylu 
życia. terapia przez zabawę i 
sztukę, każde dziecko to potrafi. 
Pomoc psychologiczna dla 
dzieci i rodziców.

URZĄD DZIELNICY OCHOTA 133 000,00 zł

10 Prowadzenie specjalistycznej 
placówki wsparcia dziennego 
Caritas AW na terenie 
Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy.

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Działania 
ukierunkowane na wyrównanie 
deficytów dziecka poprzez jego 
udział w zajęciach opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
secjalistycznych. Realizowano 
następujące bloki tematyczne: 
promowanie zdrowego stylu 
życia, terapia przez zabawę i 
sztukę, każde dziecko to potrafi. 
Pomoc psychologiczna dla 
dzieci i rodziców.

URZĄD DZIELNICY OCHOTA 14 502,00 zł
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11 Prowadzenie 
specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego Caritas 
AW na terenie Dzielnicy 
Ursynów m.st. Warszawy.

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Realizowano 
następujące bloki tematyczne 
opiekuńczo-wychowawcze: 
Promowanie zdrowego stylu 
życia; Terapia przez zabawę i 
sztukę; Każde dziecko to 
potrafi. Pomoc psychologiczna 
dla dzieci - integracja grupy i 
komunikacja interpersonalna, 
budowanie poczucia własnej 
wartości. Pomoc psychologiczna 
dla rodziców. Dożywianie dzieci 
w formie warsztatów 
kulinarnych. Pomoc w nauce. 
Organizacja czasu wolnego

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW 449 000,00 zł

12 Kochaj i zwyciężaj Wzmocnienie kompetencji 
wychowawczych rodziny, w 
której występuje problem 
alkoholowy i przemoc.

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW 6 145,00 zł

13 Czystość każdego dnia Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych osób 
i rodzin realizowana poprzez 
wydawanie odzieży, artykułów 
chemii gospodarczej osobom 
kierowanym przez środek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy.

URZĄD DZIELNICY WOLA 45 000,00 zł

14 Prowadzenie 
specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego Caritas 
AW na terenie Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Działania 
ukierunkowane na wyrównanie 
deficytów dziecka poprzez jego 
udział w zajęciach opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
specjalistycznych. Realizowano 
następujące bloki tematyczne: 
promowanie zdrowego stylu 
życia, terapia przez zabawę i 
sztukę. Pomoc psychologiczna  
dla dzieci i rodziców.

URZĄD DZIELNICY WOLA 314 280,00 zł

15 Organizacja letniego 
wypoczynku seniorów 
Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy

Zorganizowanie na terenie 
Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego "Koło II" na Woli 
czasu wolnego osobom 
starszym w wieku 60 lat i więcej 
w formie turnusów 
wypoczynkowych. 
Przeprowadzono zajęcia 
sportowe, ruchowe, edukacyjne 
i artystyczne. Zapewniono 
całodzienne wyżywienie - 3 
posiłki dziennie.

URZĄD DZIELNICY WOLA 16 000,00 zł
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16 Coraz bliżej święta Zorganizowanie trzech spotkań 
weekendowych dla dzieci i 
rodziców (podopiecznych 
specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego Caritas AW 
- świetlicy socjoterapeutycznej 
przy ul. Sokołowskiej 4 oraz ul. 
Okopowej 29B), których celem 
była poprawa komunikacji w 
rodzinie.

URZĄD DZIELNICY WOLA 10 000,00 zł

17 Prowadzenie 
specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego Caritas 
AW na terenie Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy.

Wspieranie rodziny w procesie 
wychowania i opieki nad 
dzieckiem. Realizowano 
następujące bloki tematyczne 
opiekuńczo-wychowawcze: 
Promowanie zdrowego stylu 
życia; Terapia przez zabawę i 
sztukę; Każde dziecko to 
potrafi. Pomoc psychologiczna 
dla dzieci - integracja grupy i 
komunikacja interpersonalna, 
budowanie poczucia własnej 
wartości. Pomoc psychologiczna 
dla rodziców. Dożywianie dzieci 
w formie warsztatów 
kulinarnych. Pomoc w nauce. 
Organizacja czasu wolnego.

URZĄD DZIELNICY WOLA 37 780,00 zł

18 Organizowanie wydawania 
gorącego posiłku dla osób 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej w tym 
również z rodzin dotkniętych 
problemami alkoholowymi 
skierowanych przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grójcu.

Wydawanie w dni powszednie 
ciepłych posiłków osobom 
skierowanym przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grójcu.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 31 505,40 zł

19 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi.

Poprawienie jakości 
świadczonych usług 
pielęgniarskich w domowej 
długoterminowej opiece nad 
pacjentami z terenu gminy 
Grójec poprzez zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 
wypożyczanego pacjentom, 
środków opatrunkowych i 
odkażających, artykułów 
medycznych.

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC 20 000,00 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

20 Prowadzenie schroniska, 
mieszkań treningowych, 
jadłodajni i łaźni przy ul. 
Żytniej 1A w Warszawie

Zapewnienie bezdomnym 
kobietom i mężczyznom pobytu 
w Ośrodku Charytatywnym 
"Tylko" przy ul. Żytniej 1A w W-
wie, w tym stałego miejsca do 
spania, całodziennego 
wyżywienia, pomocy 
psychologicznej i materialnej 
(obuwie, odzież, środki higieny 
osobistej). Wydawanie gorących 
posiłków dla osób spoza 
ośrodka (200-300 posiłków 
dziennie). Udostępnianie 
bezpłatnie łaźni osobom 
bezdomnym i potrzebującym 
oraz wydawanie im czystej 
bielizny i odzieży.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO 
WARSZAWY

1 031 322,00 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

1 Organizacja letniego 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży z terenu 
województwa 
mazowieckiego w czasie ferii 
letnich 2018 r.

Zorganizowanie dla dzieci i 
młodzieży atrakcyjnego i 
bezpiecznego wypoczynku 
letniego łączącego zdrowy i 
konstruktywny wysiłek - zajęcia 
taneczne, plastyczne, 
artystyczne, sportowe.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 147 000,00 zł

2 Moduł III Infrastruktura. 
Dostosowanie placówek 
świadczących usługi dla osób 
bezdomnych do 
obowiązujących standardów. 
Pokonać bezdomność. 
Program pomocy osobom 
bezdomnym.

Podniesienie standardu pobytu 
osób bezdomnych w 
schroniskach, przebudowa 
systemów wentylacyjnych w 
Ośrodku TYLKO i Schronisku 
Przystań oraz wymiana 
powierzchni podłogowych w 
Ośrodku TYLKO.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

94 000,00 zł
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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

ks. Zbigniew Zembrzuski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Wola Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 
Wola

5

2 Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 2

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie 6

4 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 1

5 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji 2

6 Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej 4

7 Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 
Ursynów

2

8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 1

9 Kuratorium Oświaty w Warszawie 1

10 Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Ochota Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 
Ochota

1

11 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim 1

12 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim 1

13 Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie 1
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