Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
za rok 2012
I.
Dane organizacji pożytku publicznego
1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok. 36 01-205 Warszawa
KRS 0000026361 – data rejestracji w KRS – 18.09.2001, data uzyskania statutu organizacji
pożytku publicznego - 25.05.2004 rok, Regon – 001108544
Tel. 22 632 62 44, tel/fax -22 632 62 44 , email – wtd_biuro@op.pl,
strona www. wtd-mor.waw.pl
2. Skład Zarządu :
Prezes : Elżbieta Steinbarth-Chmielewska, ul. Wilanowska 114/7, 05-52 Konstancin Jeziorna
Wiceprezes – Katarzyna Puławska-Popielarz, ul. Londyńska 24 /10, 03-921 Warszawa
-Grażyna Cholewińska – Szymańska, ul. Korfantego 47, 01-498 Warszawa
Sekretarz Gen. – Danuta Gałusza, ul. Lazurowa 24/4, 01-315 Warszawa
Skarbnik – Michał Paszyński, ul. Nowolipki 27/60, 01-010 Warszawa
3. Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca - Barbara Osińska
Członek: - Grzegorz Korwin – Szymanowski
- Teresa Sidorowicz
4. Cele statutowe:
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub
określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a w szczególności:
 upowszechnianie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych,
 udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
 praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS,
 niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 prowadzenie akcji kulturalnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i chorych,
 prowadzenie zakładów i placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych lub
zagrożonych nałogiem,
 prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie promocji zdrowia,
 organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki całodobowej w
zakresie uzależnienia od środków i substancji psychoaktywnych, w tym nosicieli wirusa
HIV i chorych na AIDS,
 organizowanie i wykonywanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w zakresie porad diagnostycznych i porad terapeutycznych,
 opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i
readaptacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 organizowanie i wykonywanie opieki postrehabilitacyjnej,
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 współudział w inicjowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania narkomanii i
innym uzależnieniom,
 współdziałanie z władzami,
działalnością Towarzystwa,

instytucjami

oraz

organizacjami

zainteresowanymi

 współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa,
 inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa,
 prowadzenie działalności integrującej podopiecznych i członków Towarzystwa, poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
5. Sposób realizacji celów statutowych
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:














prowadzenie akcji kulturalnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i chorych,
prowadzenie zakładów i placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych lub
zagrożonych nałogiem,
prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie promocji zdrowia,
organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki całodobowej w
zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym osób z HiV/AIDS,
organizowanie i wykonywanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych w zakresie porad diagnostycznych i porad terapeutycznych,
opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i
readaptacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
organizowanie i wykonywanie opieki postrehabilitacyjnej,
współudział w inicjowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania narkomanii i
innym uzależnieniom,
współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi,
działalnością Towarzystwa,
współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa,
inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa,
prowadzenie działalności integrującej podopiecznych i członków Towarzystwa, poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

6. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego:
 ochrona i promocja zdrowia
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 działalność charytatywna
Kod PKD 8531B, 8042B, 8531B
II. Charakterystyka działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
1. Opis głównych działań podjętych przez organizację.
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Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności swoje główne cele statutowe realizuje poprzez
prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacyjnego WTD, Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego WTD oraz mieszkania readaptacyjnego.
Całodobowy ośrodek leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych powstał w 1986
roku. Ośrodek ma 30 miejsc i jest placówką długoterminową, w którym oprócz
podstawowego programu merytorycznego, prowadzona jest terapia w hostelu i mieszkaniu
readaptacyjnym. Leczenie pacjentów finansowane jest przez NFZ w ramach rocznych
kontraktów. Wypracowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne metody leczenia uzależnień, w tym
pionierskie na warunki polskie, leczenie substytucyjne w systemie ośrodka stacjonarnego
Działalność profilaktyczna prowadzona jest w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym WTD.
Działalność profilaktyczną i postrehabilitacyjną prowadzimy na zlecenie Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz instytucji samorządowych, przede wszystkim Urzędu
m.st. Warszawy.
Zasięg terytorialny – cały kraj
2. Informacja dotycząca
sprawozdawczym

prowadzonych

przez

organizację

placówek

w

okresie



Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
- ośrodek całodobowy ( niepubliczny zakład opieki zdrowotnej), Kazuń Bielany –
liczba odbiorców w 2012 roku – 98 osób



Punkt Konsultacyjno- Interwencyjny Warszawskiego Towarzystwa DobroczynnościWarszawa – liczba odbiorców w 2012 roku –



Mieszkanie readaptacyjne – Warszawa - liczba odbiorców w 2012 roku –

3. Liczba odbiorców działań Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w 2012 roku:
Osoby fizyczne – 769 osób

III.

Przychody i koszty Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w okresie
sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji:
L.p

Wyszczególnienie

kwota

1.

Łączna kwota przychodów:

1 455 004,11

2.

Informacja o źródłach przychodów:

2.1.

przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2.1.

przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0

2.3.

przychody z działalności gospodarczej

0

2.4

przychody z działalności finansowej

0

2.5.

przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1 357 568,50

30 221,09
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2.6.

ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

1 357 568,50

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych
b) ze środków budżetu państwa

1 186 668,50

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji celowych
2.7.

0

50 000,00
120 900,00

ze źródeł prywatnych ogółem, w tym:

62 238,90

a) ze składek członkowskich

2 745,00

b) z darowizn od osób fizycznych

25 755,00

c) z darowizn od osób prawnych

22 838,90

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0

e) ze spadków, zapisów

0

f) z wpływów z majątku ( w szczególności sprzedaż lub wynajem

8 500,00

składników majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

2 400,00

h) ze świadczeń pieniężnych
2.8.

0

z innych źródeł

4 975,62

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
Wynik działalności gospodarczej

- 0

-0

3. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych nie
wydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
0
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem
- 30 221,09
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania:
a) organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki
całodobowej w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym
osób z HiV/AIDS,
4. Cele szczegółowe, na które organizacja wydatkowała najwięcej środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym:
a) zakup sprzętu turystycznego dla pacjentów MOR - 6 500,00
b) zapłata za usługi remontowo-budowlane w budynku Ośrodka – 23 721,09
4. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
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Wyszczególnienie

Koszty ogółem

w tym: w tym
sfinansowanych
z 1% podatku

Koszty ogółem poniesione w 2012 roku, w tym:

1 571 581,48

30 221,09

a) koszty z tytułu prowadzenie nieopłatnej działalności
pożytku publicznego

1 541 752,53

30 221,09

b) koszty z tytułu prowadzenie opłatnej działalności
pożytku publicznego

0

0

c) koszty z
gospodarczej

działalności

0

0

d) koszty administracyjne, w tym zużycie materiałów i
energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia
oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja

26 690,58

0

e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
związanej z pozyskaniem 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych

0

0

3 138,37

0

tytułu

prowadzenie

f) pozostałe koszty ogółem – koszty finansowe
IV.

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności korzystało ze zwolnień z podatku dochodowego
od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości.
V. Personel w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

- 15 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne
etaty – 13,15 etatów
3. Liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 16
2. Członkowie:
1. Liczba członków wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego:
a) osób fizycznych – 22
b) osób prawnych – 0
2. Organizacja pozyskała - 0 członków ; straciła: 0 członków
3. Wolontariat – Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nie korzystało ze świadczeń
wykonywanych przez wolontariuszy.
VI.

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych, w tym

808 466,83
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a) z tytułu umów o pracę:

725 076,83

wynagrodzenie zasadnicze

627 139,06

nagrody

0

premie

41 141,00

inne świadczenia - dodatek funkcyjny

56 796,77

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

83 390,00

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz
osobom świadczących usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w związku z działalnością pożytku publicznego,
w tym

808 466,83

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku
publicznego

0

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną
pożytku publicznego

808 466,83

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz
osobom świadczących usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w związku z działalnością gospodarczą

0

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne

0

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

2 173,30

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne

0

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

6 965,32

Zasady wynagradzania reguluje „Regulamin
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”

wynagradzania

pracowników
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VII.

W 2012 roku Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nie udzieliło
pożyczek pieniężnych.

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji przez administrację publiczna
w okresie sprawozdawczym
Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego „
„Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych – Urząd
m.st. Warszawy – 50.000,00 zł.
Organizacja w okresie sprawozdawczym realizowała następujące zadania zlecone przez organy
administracji rządowej – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
1. „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję” –
15.000,00 zł,
2. „Program wspierający leczenie substytucyjne” – 18.000,00 zł.
IX.

Informacja dotycząca realizowanych zamówień publicznych

W okresie sprawozdawczym organizowała zamówienia publiczne:
a) kontrakt z NFZ na świadczenie usług z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień - 1 153 668,50
b) zadanie „Akcja Integracja” ze środków PO FIO – 120.900,00
VIII.

Informacje uzupełniające

1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nie posiada żadnych udziałów lub akcji w
kapitale zakładowym lub w organie stanowiącym spółki .
2. Nie jest fundatorem żadnych fundacji
3. W okresie sprawozdawczym organy administracji publicznej nie przeprowadziły
kontroli.
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn.
zm.) lub rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego(Dz. U.
Nr 285, poz.2852)
5. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wdrożyło system HACCP w
Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym WTD oraz posiada certyfikat jakości ISO
wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie leczenia osób uzależnionych od
środków psychoaktywnych
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