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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica RÓWNA Nr domu 10 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-418 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48 22 6198501

Nr faksu +48 22 6188696 E-mail 
stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

Strona www www.otwartedrzwi.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-15

2004-04-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01130532000000 6. Numer KRS 0000080010

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

Marta Perkowska Prezes Zarządu 
Głównego

TAK

Natalia Kalita Zastępca Prezesa 
Zarządu Głównego

TAK

Katarzyna Soboń Zastępca Prezesa 
Zarządu Głównego

TAK

Marta Skrobacka Skarbnik Zarządu 
Głównego

TAK

Aleksandra Śliwa Sekretarz Zarządu 
Głównego

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misja
Misją Stowarzyszenia od początku istnienia jest zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone 
oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.
Celem Stowarzyszenia jest:
-tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, 
społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;
-przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwa, wykluczeniu 
społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym 
negatywnym zjawiskom społecznym;
-rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia 
Polaków;
-niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej 
osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym i chorym, w 
szczególności dzieciom i młodzieży;
-wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach 
lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
-promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, 
tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechnienia 
postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje swoje cele poprzez prowadzenie 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Godzik Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Rosłaniec Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marian Kopka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Sposób realizacji celów statutowych organizacji:
pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, 
praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i 
poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców,
organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów,
poradnictwo prawne,
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wspieranie 
przedsiębiorczości,
reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
prowadzenie centrów integracji społecznej,
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
resocjalizacja i reedukacja dzieci i młodzieży,
szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne,
wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej, 

prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań 
chronionych, socjalnych,
prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 
ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii 
zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu,
prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych,
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych,
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych,
organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
organizacja żywienia i dożywiania osób ubogich,
pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,
organizacja zbiórek publicznych,
organizacja kampanii społecznych,
organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, 
pokazów, 
organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów,
organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i 
zdrowego stylu życia,
organizacja konferencji, seminariów i sympozjów,
promocja wiedzy i postaw proekologicznych,
prowadzenie telefonów zaufania,
promocja i kształcenie postaw obywatelskich,
wdrażanie zasad integracji europejskiej,
prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej, 
współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach,
współpraca z mediami,
wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu,
działalność charytatywna,
usługi w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody,
prowadzenie działalności z zakresu ekologii.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W 2021 roku z oferty Stowarzyszenia skorzystało łącznie  849 osób z niepełnosprawnościami. 
Placówki
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Równa 10 lok 3, 03-418 Warszawa
Przygotowuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną do maksymalnie samodzielnego i aktywnego życia oraz podjęcia pracy 
zawodowej. Stałym elementem terapii są zajęcia prowadzone w pracowniach tematycznych, takich jak: administracyjno-
biurowa, komputerowa, gospodarstwa domowego, ceramiczno-rękodzielnicza oraz plastyczna. Obok tych aktywności osoby z 
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niepełnosprawnością uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach rozwojowych: językowych, edukacyjnych (promocja zdrowia, 
profilaktyka uzależnień), teatralnych, muzycznych, sportowych (basen, siłownia, kręgielnia, tenis stołowy) czy wycieczkach do 
zakładów pracy. Systematycznie korzystają z oferty kulturalnej Miasta Stołecznego. 

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Skorochód – Majewskiego 34, 02-104 
Warszawa
Wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi w procesie adaptacji społecznej. 
Aktywnie włącza się w działania na rzecz środowiska lokalnego. Ośrodek oferuje profesjonalne, aktywne  i efektywne wsparcie. 
Uczestnicy dysponują pracowniami: gospodarstwa domowego (przygotowanie do samodzielności w życiu codziennym), działań 
twórczych (rozwijanie talentów manualnych, tworzenie prac plastycznych) oraz komputerową (nauka obsługi komputera i 
Internetu). Od grudnia mają również możliwość rozwijania kompetencji w pracowni aktywizacji zawodowej. Korzystają także z 
warsztatów aktywizacji zawodowej, treningów interpersonalnych oraz zajęć pantomimicznych i sportowych. Ośrodek stanowi 
nie tylko ważny element środowiskowego lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Ochota, ale również  systemu 
rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością w Warszawie. 

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY, al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa
Specjalistyczna placówka, która skutecznie zwiększa samodzielność osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną i 
zawodową - spersonalizowaną względem każdego uczestnika. System wsparcia uwzględnia w bardzo wysokim stopniu 
perspektywę wspieranej osoby oraz jej najbliższego otoczenia. Ośrodek oferuje swoim beneficjentom wiele kierunków rozwoju 
osobistego i społecznego w różnych dziedzinach. Prowadzi działania grupowe w pracowniach: umiejętności życiowych, działań 
twórczych, komputerowej, ceramicznej oraz warsztaty psycho-edukacyjne i z zakresu aktywizacji zawodowej. W ramach 
wsparcia indywidualnego oferuje poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodoznawcze oraz asystenckie w realizacji 
spraw życiowych. W formie klubu funkcjonują warsztaty teatralne, pantomimy, fotograficzne, klub filmowy. Radę Programową 
tworzą wykwalifikowani, pełni pasji i energii profesjonaliści. 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB, ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
Placówka dziennego pobytu, powołana do pomocy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego (ŚDS typu A) i osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną( ŚDS typu B). Celem działalności placówki jest zwiększenie zaradności i niezależności 
życiowej uczestników, podniesienie poziomu życia oraz integracja społeczna. Zadania realizowane przez kreatywny, młody i 
profesjonalny zespół obejmują terapię zajęciową, treningi funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problemami, 
psychoterapię, diagnozę i poradnictwo psychologiczne, wsparcie socjalne oraz aktywizację społeczno-kulturalną. 

Mieszkanie Chronione-Treningowe „Życie na swoim”, ul. Kłobucka 16B m 2, 02-699 Warszawa
Pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym jest formą pomocy społecznej zapewniającą osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną warunki do osiągnięcia maksymalnie samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością 
lokalną. Przygotowuje osoby tam przebywające - przy wsparciu trenerów usamodzielnienia i psychologa - do samodzielnego 
życia i uzyskania niezależności umożliwiającej funkcjonowanie poza domem rodzinnym. Placówka prowadzi również miejsce na 
tzw. pobyt krótkoterminowy dotyczący nieprzewidzianych sytuacji życiowych osób z niepełnosprawnością/ich opiekunów. 
Mieszkańcy uczestniczą w treningu: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowym, budżetowym, kulinarnym, 
komunikacyjnym, organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby. 

Mieszkanie Interwencyjno – Wytchnieniowe, ul. Powązkowska 44b/81, 01-797 Warszawa
W Mieszkaniu świadczona jest usługa pobytu o charakterze wytchnieniowym i/lub interwencyjnym dla osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną, wymagająca pomocy 
i/lub opieki osób drugich. Celem mieszkania jest przejmowanie od członków rodzin, stałych opiekunów wsparcia/opieki nad 
OzNI w sytuacjach interwencyjnych/kryzysowych gdy uniemożliwione jest sprawowanie jej przez opiekunów faktycznych (takich 
jak pogorszenie stanu zdrowia opiekuna, pobyt w szpitalu lub sanatorium) lub na czas niezbędny do odpoczynku i zaznania 
wytchnienia od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad dorosłą OzNI.
Maksymalna długość pobytu o charakterze wytchnieniowym to 1 miesiąc, o charakterze interwencyjnym- 6 miesięcy. W 
mieszkaniu prowadzone są zajęcia z zakresu: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, zarządzania 
budżetem, kulinariów, poruszania się w przestrzeni miejskiej, treningu organizacji czasu wolnego.

Mieszkanie Chronione Długoterminowe, ul. Jagiellońska 47D m 35/36, 03-301 Warszawa
Mieszkanie utworzone i prowadzone jest w ramach projektu Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania 
Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie. Działa od grudnia 2018 roku. Adresowane do 5 - 
ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dwoje z mieszkańców jest aktywnych zawodowo, pozostali uczestniczą w 
zajęciach w ośrodkach wsparcia. Proces wsparcia w samodzielności prowadzony jest przez koordynatora, 5 – ciu terapeutów i 
psychologa. Nadrzędną zasadą w prowadzeniu mieszkania w pierwszym okresie jego funkcjonowania jest tworzenie warunków 
do budowania przyjaznych, „rodzinnych” relacji mieszkańców. Organizacja życia poszczególnych mieszkańców jest w wysokim 
stopniu zindywidualizowana i uwzględnia ich dotychczasowe i nowe formy aktywności, zbudowane relacje społeczne, zwłaszcza 
ze środowiskiem rodzinnym. System wsparcia pomiędzy personelem mieszkania i pracownikami kluczowymi poszczególnych 
ośrodków z których wsparcia korzystają beneficjenci - jest ściśle koordynowany zarówno na bieżąco, jak i w formie 
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comiesięcznych wspólnych Rad Programowych. Dla wszystkich mieszkańców mieszkanie chronione – długoterminowe stanowi 
alternatywę dla domu pomocy społecznej. 

Mieszkanie Długoterminowe, ul.Ząbkowska 23/25 lok 42, 03-736 Warszawa
Mieszkanie wspomagane długoterminowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną.
W Mieszkaniu świadczona jest usługa pobytu długoterminowego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym, wymagająca pomocy i/lub opieki osób drugich.
W mieszkaniu prowadzone są zajęcia z zakresu: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, zarządzania 
budżetem, kulinariów, poruszania się w przestrzeni miejskiej, treningu organizacji czasu wolnego.

Mieszkanie Długoterminowe, ul.Ząbkowska 23/25 lok 45, 03-736 Warszawa
Mieszkanie wspomagane długoterminowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną.
W Mieszkaniu świadczona jest usługa pobytu długoterminowego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną, 
wymagająca pomocy i/lub opieki osób drugich.
W mieszkaniu prowadzone są zajęcia z zakresu: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, zarządzania 
budżetem, kulinariów, poruszania się w przestrzeni miejskiej, treningu organizacji czasu wolnego.

Mieszkanie Długoterminowe, Ząbkowska 23/25 lok 97, 03-736 Warszawa
Mieszkanie wspomagane długoterminowe dla osób całościowymi zaburzeniami rozwoju
W Mieszkaniu świadczona jest usługa pobytu długoterminowego dla osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, wymagająca 
pomocy i/lub opieki osób drugich.
W mieszkaniu prowadzone są zajęcia z zakresu: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, zarządzania 
budżetem, kulinariów, poruszania się w przestrzeni miejskiej, treningu organizacji czasu wolnego.

Mieszkanie Długoterminowe, Przybyszewskiego 57/3, 01-824 Warszawa

Mieszkanie wspomagane długoterminowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną.
W Mieszkaniu świadczona jest usługa pobytu długoterminowego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym, wymagająca pomocy i/lub opieki osób drugich.
W mieszkaniu prowadzone są zajęcia z zakresu: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, zarządzania 
budżetem, kulinariów, poruszania się w przestrzeni miejskiej, treningu organizacji czasu wolnego.
  

Zakład Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki, al. Wyzwolenia 3/5, 00-572 Warszawa
Placówka założona w 2007 roku tworzy przestrzeń artystyczną stanowiąc niezwykłe, wręcz unikatowe na skalę europejską 
miejsce, łączące w sobie zadania kulturotwórcze w pozornie odległych dziedzinach: promocji sztuki współczesnej oraz 
włączenia społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych w struktury społeczne. Galeria współpracuje z artystami o 
uznanym statusie artystycznym, ale jest też otwarta na eksperymenty i poszukiwania twórcze. Działa w obszarze różnych 
gatunków sztuki – malarstwo, rzeźba, instalacje, video, performance, a ponadto realizuje projekty w przestrzeni publicznej oraz 
przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. 
 

Inne projekty realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i 
wdrażanie.  
Głównym celem tego 3-letniego projektu jest poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez 
przetestowanie zintegrowanego modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt realizowany w ramach umowy 
partnerskiej pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy (Liderem), Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o., 
Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o., Szpitalem Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi (Partnerami).  

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego .Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich opiekunowie.
Zadania realizowane w ramach projektu:
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 utworzenie Punktu Informacyjno – Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) w Warszawie 
przy ul. 11 Listopada 13/15, w którym specjaliści, z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, przeprowadzą diagnozę potrzeb 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich zasobów, dokonają oceny adekwatności aktualnie stosowanych instrumentów 
wsparcia oraz wskażą optymalne kierunki rozwoju i dalszej pomocy;
 możliwość skorzystania z konsultacji psychologa, pracownika socjalnego, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, 

trenera pracy i innych;
 wsparcie asystenta rodziny, którego celem będzie przede wszystkim wzmocnienie członków rodziny;
 pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej realizującego wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe w formie tzw. przerwy 

regeneracyjnej;
 możliwość udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 wsparcie osób z niepełnosprawnościami w długoterminowych mieszkaniach wspomaganych;
 wsparcie osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniach własnych;
 wsparcie opiekunów w ramach tzw. opieki wytchnieniowej w mieszkaniach;
 wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie zatrudnienia wspomaganego;
 możliwość udziału opiekunów w procesie zabezpieczenia prawno-finansowego osób z niepełnosprawnościami.
Model wdrażany jest w czterech dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola.
Zauważ - Zatrudnij - Zyskaj – 3-letni projekt zatrudnienia wspomaganego osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z 
niepełnosprawnością intelektualną. W 2021 roku objął  wsparciem  53 osoby z zaburzeniami psychicznymi, głównie z 
niepełnosprawnością intelektualną w celu podjęcia i utrzymania przez nich pracy w modelu zatrudnienia wspomaganego. 
Oferta programowa obejmowała: warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty kompetencji społecznych; usługę trenera pracy, 
praktyki i „próbki pracy”; staże zawodowe; indywidualne doradztwo zawodoznawcze; indywidualne doradztwo psychologiczne, 
grupę wsparcia dla osób pracujących; zorganizowaną aktywność w środowisku. Partnerzy Stowarzyszenia: Sodexo Polska, SUEZ 
Polska, Am Rest, Werbena Art., Mc Donald’s Polska, Vapiano, Vendi, L’oreal, Develey Polska, Pepe Nero, Citron Group, 
Investment Solutions  sp. z o.o., Express Kuchnia Marche, Lemonka – Smaki Orientu, Przedszkole Terapeutyczne Małe Kajtki, 
Drukarnia Marceli, Roche Diabetes Care Polska, TomSonic, Mazwowiecki Urząd Wojewódzki, Drukarnia Banery 24, Proscan Sp 
z.o.o. Alex . Alexandra Szczechura- Pawłowska, Fundacja Leny Grochowskiej, Manekin.  

„Nowy Start” – projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, jak również osób 
z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Warszawy, w wieku 18-65 lat. 
Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających 
szanse na zatrudnienie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Zadania realizowane w ramach projektu:
 identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;  
 opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji; 
 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru pracy zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami;
 udział w szkoleniach zawodowych; 
 udział w płatnych stażach zawodowych;
 udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne;  
 poradnictwo psychologiczne;  
 usługa asystenta OzN.

Status: zatrudniONy – celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie, zmiana sytuacji materialno – zawodowej, 
aktywizacja zawodowa 170 osób z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia. Cel został osiągnięty, poprzez:
 zdefiniowanie celu zawodowego i predyspozycji osób z niepełnosprawnością – stworzenie IPD;
 monitorowanie IPD;
 nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji;
 przygotowanie do samodzielnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
 uzyskanie doświadczenia zawodowego.

,,Klub za Bramą” Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami. 
Celem Klubu jest ograniczanie wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z niepełnosprawnością 
intelektualną) poprzez zorganizowane aktywności klubowe zmierzające do zwiększenia poziomu integracji w środowisku 
lokalnym. Na ofertę Klubu składają się:
 warsztaty rozwojowe (ceramiczne, fotograficzne, plastyczne, rękodzielnicze, taneczne, sportowe, rękodzielnicze) 
 zorganizowana aktywność własna w środowisku 
 grupa wsparcia 
 psychologiczne konsultacje indywidualne 
 działania beneficjentów we współpracy z przedstawicielami różnych grup wiekowych i społecznych 

Prowadzenie klubu weekendowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie trwałości projektu 
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i 
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wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi 
zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Praga -Północ, m.st. Warszawa.

Zasadniczym celem klubu weekendowego było  tworzenie warunków sprzyjających wzmacnianiu wszelkich zasobów 
pozwalających osobom z niepełnosprawnością intelektualną z radzić sobie z   z niepełnosprawnością - poprzez nabywanie, 
rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności życiowych – głównie  społecznych oraz zainteresowań poprzez realizowanie 
aktywnego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. W ramach Klubu zrealizowano następujące formy wsparcia:
 zorganizowaną aktywność w środowisku kulturalno – oświatowym służącą wyrównaniu szans OzNI w tej sferze. 
 aktywności rekreacyjne z elementami sportowymi (kręgle, bilard, praca z ciałem, masaże relaksacyjne, zajęcia z integracji 

sensorycznej, jazda na gokartach, spacery tematyczne, ognisko, koncert relaksacyjny – muzykoterapia metodą Petera Hessa, 
warsztaty ogrodnicze w pasażu Wiecha, pikniki, alpakoterapia i spacer z alpakami) które służyły uatrakcyjnieniu zajęć 
klubowych, zaktywizowaniu fizycznemu uczestników, poprawie ich kondycji fizycznej, wyrobieniu nawyku dbałości o własną 
aktywność. 
 spotkania edukacyjno - towarzyskie połączone z wizytą w kawiarni czy restauracji - pomagały wyrabiać nawyki kulturalnego 
zachowania w miejscach publicznych, inspirowały do zadbania o estetykę swojego wyglądu, miały również walor integrujący 
zespół. 
 konkursy i quizy z nagrodami - to atrakcyjne formy aktywności klubowej, które mobilizowały do dobrej rywalizacji, dobrze 
wpływającej na samoocenę. 
 spotkania z popularnymi i lubianymi osobami ze świata kultury, filmu, muzyki;
 spotkania grupowe z psychologiem o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, wsparciowym spotkania te odbywały się raz w 
miesiącu; stworzyły warunki do wymiany myśli, poglądów, oczekiwań uczestników klubu, omawiania różnego rodzaju wyzwań. 
Odbyły się warsztaty o następującej tematyce: „Stres i radzenie sobie ze stresem”, „Relacje rodzinne – święta”, „Asertywność”, 
„Empatia”, „Trudne emocje”, „Moje emocje – odzwierciedlenia w muzyce i ruchu”, „Moje mocne strony”, „Rozumienie innych i 
współpraca”, „Samoocena i samoakceptacja”, „Komunikacja interpersonalna”.

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
Zadaniem w okresie sprawozdawczym objęto 50 osób z niepełnosprawnością.  Były to wyłącznie osoby dorosłe, zgodnie z 
założeniami projektu. Wśród odbiorców usługi dominowały osoby z zaburzeniami psychicznymi - w tym głównie z 
niepełnosprawnością intelektualną (której towarzyszyły dysfunkcje ruchowe, neurologiczne, ze spektrum autyzmu, itp.). Były to 
osoby zarówno  dotychczas nie korzystające ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi - SOD (zakwalifikowane za 
pośrednictwem otwartego naboru), jak również  beneficjenci ośrodków i projektów realizowanych przez naszą organizację. 
Większość rekrutowała się z placówek prowadzonych przez SOD, prawdopodobnie dlatego, że okres trwającej epidemii sprawił, 
że wiele osób z niepełnosprawnościami ograniczyło znacznie swoją aktywność ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, 
nieczynne placówki rehabilitacyjne istotnie obniżyły zapotrzebowanie na asystę w zakresie komunikacyjnym. Również promocja 
projektu prowadzona na stronie głównej Stowarzyszenia, za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, Komisji Branżowej 
ds. Niepełnosprawności i ośrodków wsparcia w tym okresie nie była bardzo efektywna.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
W 2021 roku z oferty Stowarzyszenia skorzystało łącznie 221 dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych
Placówki
Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę” dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym tereny Dzielnicy 
Praga Północ (2008 r.)
Wspierała prawidłowy rozwój społeczny, psychiczny, emocjonalny, intelektualny i moralny dzieci z Dzielnicy Praga Północ. 
Świetlica objęła opieką 20 dzieci, oferując im zajęcia pozalekcyjne, zajęcia terapeutyczne, obozy wakacyjne. Dzieci otrzymały 
wsparcie w formie posiłków, pomocy dydaktycznych, zabawek i odzieży. Z tej pomocy korzystały również ich rodziny. Dzieci 
uczestniczą w różnych atrakcyjnych projektach: poznają zabytki, ważne instytucje Warszawy, fotografują, malują, tworzą 
spektakle teatralne. Świetlica zapewniła także wsparcie rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych, zabawek, odzieży, obuwia, 
etc. 
Inne projekty realizowane na rzecz dzieci i młodzieży.
Praski Kokon - celem projektu było wypracowanie i wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego modelu  przeciwdziałania 
wykluczeniu i biedzie - wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie. Odbiorcami modelu były rodziny o 
dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, działania prowadzone przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
skierowane były głownie do dzieci. Korzystały one z indywidualnego  wsparcia psychologa, wsparcia w edukacji-indywidualne 
korepetycje (język polski, matematyka, język angielski, nauczanie zintegrowane) oraz zajęć warsztatowych. W zakres działań 
grupowych wchodziły weekendowe laboratoria (spotkania z ciekawymi osobami, mogącymi zmotywować i zainspirować dzieci 
do rozwijania pasji i talentów); warsztaty komputerowe, warsztaty twórczego myślenia. Wsparciem projektu objętych było 15 
rodzin, na zajęcia uczęszczało średnio 12 dzieci.  Parterami stowarzyszenia w realizacji projektu były: Miasto stołeczne 
Warszawa, Fundacja Wspierania Rodzin "Korale", Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL.
Akcja Lato - głównym celem akcji LATO była organizacja wyjazdu kolonijnego dla 25 dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin z 
dzielnicy Praga –Północ. W ramach Akcji LATO w dniu 26 czerwca 2021 r. w ogrodzie Kuchni Czerwony Rower zorganizowane 
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zostało wydarzenie plenerowe z atrakcjami dla dzieci i częścią koncertową. Tego dnia zostały również wręczone dzieciom 
vouchery wyjazdowe. Organizując dzieciom wyjazd mieliśmy głównie na uwadze minimalizowanie skutków związanych z 
pandemią korona wirusa. 
Mikołaju Mam Dom - w ramach akcji w grudniu 2021 r., w siedzibie Stowarzyszenia został zorganizowany finał kampanii „Mam 
DOM”, w trakcie którego zapewniliśmy mnóstwo atrakcji i animacji  dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej. Ponadto miało 
miejsce  spotkanie z Mikołajem w trakcie którego zostało  przekazanych 110 paczek świątecznych dla dzieci z pieczy zastępczej z 
Mazowsza i ich rodzin. Głównym celem kampanii MAM DOM jest pomoc dzieciom osamotnionym, ciężko doświadczonym przez 
los oraz promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa i pieczy zastępczej.  W roku 2021 przypadła jubileuszowa X edycja akcji 
„Mikołaju, Mam DOM”. 
Otwórz się na Święta  - celem przedsięwzięcia „Otwórz się na Święta” było udzielenie wsparcia najbardziej ubogim, 
wielodzietnym rodzinom – mieszkańcom dzielnicy Praga - Północ, poprzez zorganizowanie praskiej Wigilii podwórkowej oraz 
przygotowanie i przekazanie im paczek świątecznych.Wsparcia udzieliliśmy 15 wielodzietnym rodzinom, wytypowanym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej Praga - Północ, w tym kilku rodzinom dzieci korzystających z oferty świetlicy środowiskowej „Mały 
Książę” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. W ramach wydarzenia, w dniu 22 grudnia 2021 r. w przedsiębiorstwie społecznym 
Kuchnia Czerwony Rower zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, mające na celu sąsiedzką celebrację Świąt Bożego 
Narodzenia.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH
W 2021 roku z oferty Stowarzyszenia skorzystało łącznie 410 osoby bezrobotnych
Agencja  Zatrudnienia (nr rejestru WUP 823)w roku 2020  świadczyła bezpłatne pośrednictwo pracy, polegające na: udzielaniu 
osobom bezrobotnym pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, pozyskiwaniu i 
upowszechnianiu ofert pracy (tablica ogłoszeń , strona internetowa), pomocy świadczonej pracodawcom w pozyskaniu 
pracowników, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. Agencja 
prowadziła również doradztwo zawodowe, obejmujące: wsparcie w określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz 
innych cech niezbędnych do wykonywania  określonej pracy, wskazywanie źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na 
określone stanowiska pracy oraz weryfikację kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. W ramach 
poradnictwa zawodowego udzielano pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz informacji 
niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych;
Włącz się – program reintegracji zawodowej  „la Caixa” opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji 
społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami, bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem programu była 
aktywizacja zawodowa osób wykluczonych. Projekt realizowany we współpracy z: Fundacją Naukową Instytutu Badań 
Strukturalnych (organizacja koordynująca), Fundacją Aktywizacja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Stowarzyszeniem 
Spoza, Fundacją Sławek.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH
W 2021 roku z oferty Stowarzyszenia skorzystało łącznie 93 osoby bezdomne. 
Dom na Targowej  - schronisko dla 20 mężczyzn bezdomnych. Prace ośrodka koncentrowały się głównie na organizowaniu 
wsparcia młodym ludziom doświadczającym bezdomności (dorastającym w domu dziecka, ośrodku szkolno-wychowawczym, w 
rodzinach dysfunkcyjnych). Każdy z mieszkańców miał obowiązek opracowania i realizowania - przy wsparciu pracowników 
merytorycznych - 3-letniego Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Zapewniliśmy uczestnikom programu:
 konsultacje psychologiczne, 
 terapeutyczne, w tym zakresu uzależnień,
 kursy zawodowe, staże, 
 warsztaty prawne, komputerowe, z aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości,
 aktywność kulturalna i edukacyjna, 
 patrole streetworkerskie, 
 wolontariat.,
 wparcie materialne. 
 „REMEDIUM - przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi ”.  Celem 
strategicznym projektu było wyrównywanie szans osób bezdomnych oraz zaburzeniami psychicznymi, zmagających się ze 
szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego - w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień. Celem 
perspektywicznym natomiast: wypracowanie metodologii i procedur pracy w obszarze motywowania to terapii uzależnień 
dostosowanej do specyfiki funkcjonowania beneficjentów projektu. Oferta programowa w 2021 roku objęła:
 grupę wsparcia dla osób bezdomnych,
 konsultacje indywidualne z terapeutą uzależnień,
 superwizję dla specjalistów (terapeutów uzależnień i pracowników Schroniska SOD) mająca na celu zwiększenie 
profesjonalizmu usług świadczonych przez personel,
 zakup alkomatu, 
 kontrolę stanu trzeźwości uczestników projekt.

Warszawski streetworking i poradnictwo – projekt miał na celu zapewnienie szerokiego dostępu do usług zabezpieczających 
podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności, wspieranie ich w odzyskiwaniu samodzielności życiowej oraz 
podniesienie samodzielności życiowej oraz podniesienie skuteczności działań prowadzonych w ramach systemu pomocy 
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osobom w kryzysie bezdomności  w Warszawie. Cele zostały zrealizowane w oparciu o trzy filary:
 streetworking;
 poradnictwo;
 koordynacja działań i współpracy pomiędzy instytucjami i służbami a organizacjami działającymi na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności.
Projekt realizowany był w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwem pomocy im. Św. 
Brata Alberta Koło Warszawa – Praga, Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszeniem Monar, Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ SĄD DO ODPRACOWYWANIA KAR SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest jedną z wielu organizacji, w której realizowany jest obowiązek świadczenia nieodpłatnej 
pracy w ramach kary ograniczenia wolności, wykonywanej w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Prace 
wykonywane były na terenie siedziby Stowarzyszenia oraz doraźnie w pozostałych placówkach. Świadczona praca służyła celom 
ogólnospołecznym, w zależności od swoich kwalifikacji i umiejętności osoby wykonywały prace: kuchenne, porządkowe, 
biurowe, edukacyjne, ogrodnicze, drobne prace remontowe i stolarskie, elektryczne, hydrauliczne. Ten rodzaj współpracy 
przyniósł wiele korzyści, zarówno w sferze indywidualnej, jak i społecznej.
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SENIORÓW
Wielkanoc z Serca - celem przedsięwzięcia „Wielkanoc z Serca” było udzielenie wsparcia najbardziej ubogim, samotnie 
mieszkającym seniorom – mieszkańcom dzielnicy Praga- Północ, poprzez przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych, 
śniadania wielkanocnego, koszyczków wielkanocnych oraz kosmetyków. Seniorów odwiedzili pracownicy i wolontariusze, którzy 
wręczyli im przygotowane podarki, zapewniając oprócz wsparcia materialnego, tak potrzebną bliskość i życzliwość drugiego 
człowieka w okresie Świąt Bożego Narodzenia.  Wsparciem zostało objętych 43 seniorów, wytypowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej  Praga- Północ.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH DORAŹNEGO WSPARCIA
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla osób wymagających wsparcia
Celem projektu było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Działania 
projektowe odbywają się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Realizacja projektu polegała na świadczeniu nieodpłatnych porad prawnych 
dla osób, których nie stać na korzystanie z porad płatnych. Stowarzyszenie prowadziło punkt nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego na Ursynowie. Osoby przychodzące po poradę zgłaszają najczęściej problemy mieszkaniowe, zadłużeniowe i rodzinne. 
Największą grupę klientów stanowią seniorzy, którzy często wymagają opieki kompleksowej, a nie tylko samej prawnej. W 
ramach działalności edukacyjnej realizujemy W roku 2021 zrealizowaliśmy krótki film rysunkowy dotyczący mediacji.

Na rzecz tej grupy osób współpracowaliśmy z:
Academia Iuris, która przygotowuje studentów ostatnich lat studiów prawniczych do świadczenia porad prawnych. Ich pomoc 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, uznaniem i powodzeniem. Ta forma wsparcia adresowana była do osób ubogich, które nie 
miały możliwości skorzystania z komercyjnych usług kancelarii prawnych. Z porad prawnych Fundacji skorzystało ok. 60 osób.
Fundacją MAGNUM OPUS,  która świadczyła wsparcie w zakresie porad prawnych i reprezentacji dla beneficjentów SOD – 
głównie osób z niepełnosprawnościami i wychodzących z bezdomności. Z porad skorzystało 92 osoby.

PRACOWNICY, STUDENCI, WOLONTARIUSZE
Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu wynosiła 212 osób, w tym 143 zatrudnionych na etacie. Wśród nich zdecydowana 
większość to pracownicy merytoryczni: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci, 
instruktorzy, pracownicy socjalni, animatorzy kultury. Grupę pracowników wspomagało 49 wolontariuszy.
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi umożliwiało  realizację praktyk studenckich. Dzięki stałej współpracy z  Akademią Wychowania 
Fizycznego w Warszawie studenci Wydziału Rehabilitacji realizowali praktyki w naszych ośrodkach. 
W 2021 roku Stowarzyszenie współpracowało z następującymi podmiotami życia publicznego: 
Współpracujemy z instytucjami m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Urzędem m.st. Warszawy, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędem 
Wojewódzkim,  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Narodowym Centrum 
Kultury. 
Współpracujemy z uczelniami, instytucjami naukowobadawczymi i placówkami edukacyjnymi m.in. Uniwersytetem 
Warszawskim – Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Wydział Psychologii, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej, Akademią Wychowania Fizycznego, ASP w Warszawie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, XIII Liceum 
Ogólnokształcącym im. płk. L. Lisa Kuli w Warszawie, Zespołem Szkół Gastronomicznych im Eugeniusza Pijanowskiego, Liceum 
im. H. Kołłątaja i Koski Potockiego oraz szkołami przysposabiającymi, zawodowymi integracyjnymi, specjalnymi oraz masowymi 
głównie na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, Porozumienia na rzecz Osób Chorujących Psychicznie, Koalicji na rzecz Ochoty, Komisji 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1957

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Dialogu Społecznego ds. (Niepełnosprawności, Przeciwdziałania Przemocy, Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Seniorów i 
Kombatantów, Specjalistycznego Poradnictwa, Bezdomności), Zespołu ds. Ośrodków Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 
Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy, Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Polskim Komitecie EAPN, Federacji Na Rzecz Reintegracji Społecznej, 
Porozumieniu na Rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie, Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, Komisji 
Dialogu Społecznego.
Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi w ramach wspólnych inicjatyw i projektów budujących solidarność i 
odpowiedzialność obywatelską na terenach dzielnic Śródmieście, Praga-Północ, Wilanów, Ursynów, Wola, Ochota.
Dzięki licznym partnerstwom z instytucjami publicznymi, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi nasza pomoc ma 
charakter interdyscyplinarny, pogłębiając skuteczność działań pomocowych.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością 
realizowana była poprzez prowadzenie 
ośrodków wsparcia, głównie dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i chorujących 
psychicznie oraz poprzez realizację projektów 
służacych aktywizacji zawodowej i społecznej dla 
tej grupy osób. Stowarzyszenie w roku 
sprawozdawczym prowadziło: Ośrodek Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnością Partnerzy, Ośrodek 
Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej 
Osób z Niepełnosprawnością, Warsztat Terapii 
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy 
typu AB, Mieszkanie Chronione Treningowe, 5 
Mieszkań Chronionych Długoterminowych, 
Mieszkanie Interwencyjno - Wytchnieniowe, 
Zakład Aktywności Zawodowej.

88.10.Z 65 220,51 zł

2

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

Działania z zakresu pomocy społecznej 
realizowane były przez schronisko dla młodych 
bezdomnych mężczyzn Dom na Targowej. Dom 
zapewnia mieszkańcowm całodobowe 
zakwaterowanie oraz wyżywienie, pomoc 
socjalną, terapeutyczną i socjoterapeutyczną, 
aktywizację zawodową i pośrednictwo pracy 
oraz terapię uzależnień. Tworzy również warunki 
do rozwoju zdolności i aspiracji poznawczych 
oraz kształtuje nawyki aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Zadania z zakresu pomocy 
społecznej realizwała również Świetlica 
środowiskowa "Mały Książę" poprzez wsparcie 
dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych.

87.90.Z 18 634,43 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Działania w tym zakresie koordynowała Agencja 
Zatrudnienia (nr rejestru WUP 823). W roku 
2020 świadczyła bezpłatne poradnictwo pracy 
polegające na: udzielaniu osobom bezrobotnym 
pomocy w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
pozyskaniu i upowszechnianiu ofert pracy, 
pomocy świadczonej pracodawcom w 
pozyskiwaniu pracowników, udzielaniu 
pracodawcom informacji o kandydatach do 
pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. 
Agencja prowadziła również doradztwo 
zawodowe obejmujące:wsparcie w określeniu 
kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz 
innych cech niezbędnych do wykonywania 
określonej pracy oraz weryfikację kandydatów 
pod względem oczekiwanych kwalifikacji i 
predyspozycji.

94.99.Z 9 317,22 zł
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48 570,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 392 575,84 zł

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) 11 984 282,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 278 294,51 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 612 068,47 zł

d) przychody finansowe 48,77 zł

e) pozostałe przychody 93 870,28 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.21.Z

Kuchnia Czerwony Rower – przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osiem osób dotkniętych 
wykluczeniem społecznym. Z jednej strony to miejsce resocjalizacji i reedukacja przez pracę, z 
drugiej zapewnia ono tani, pełnowartościowy posiłek nie odbiegający jakością od 
komercyjnych ofert. Kuchnia przygotowuje i dostarcza posiłki dla odbiorców zewnętrznych 
(catering). Organizuje przyjęcia okolicznościowe, świąteczne, spotkania plenerowe, świadczy 
pracę na rzecz innych podmiotów z zakresu pomocy społecznej. Uzyskane w ten sposób 
dochody przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań statutowych 
Stowarzyszenie.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

2 291 179,21 zł

720 529,81 zł

3 083 016,28 zł

4 297 850,54 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 185 357,64 zł

2.4. Z innych źródeł 357 778,55 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 46 021,14 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 93 172,16 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: 12 630 998,20 zł 93 172,16 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

11 858 761,23 zł 93 172,16 zł

0,00 zł 0,00 zł

705 989,48 zł

46 702,05 zł

0,00 zł

19 545,44 zł 0,00 zł

1 Bieżąca działalność placówek Stowarzyszenia Otwarte Drzwi niedofinasowana ze źródeł 
zewnętrznych, wkładów własnych do projektów.

93 172,16 zł

1 Nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pokrycie bieżącej działalności 
placówek  oraz wkładów własnych do projektów

93 172,16 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

20 560,00 zł

384 675,44 zł

168 053,73 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

612 068,47 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -580 466,72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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)

143 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

123,51 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej -93 921,01 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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69 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

74 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)

49 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

49 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 437 157,85 zł

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

8 383 825,65 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 

53 332,20 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)

0,00 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)  

3 869,19 zł

49 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

49 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 417 340,06 zł

6 263 808,82 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

128 364,15 zł

- inne świadczenia 25 167,09 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 019 817,79 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 383 825,65 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

0,00 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)

Brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami 
poprzez prowadzienie 
ośrodka wsparcia dla 
dosrosłych osób z 
niepełnosprawnością  - 
Ośrodka Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 
Partnerzy i Ośrodka 
Dziennego Pobytu i 
Rehabilitacji Społecznej 
Osób z Niepełnosprawnością

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Urząd m.st. Warszawy 351 534,12 zł

2 Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu AB

wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i osób 
chorujących psychicznie w 
środowisku lokalnym

Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica 
Wilanów

1 177 870,52 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 492,85 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

3 Mieszkanie Chronione 
Treningowe "Życie na 
swoim"

Wsparcie samodzielnego 
funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością w 
środowisku i integracja ze 
społecznością lokalną

Urząd m.st. Warszawy 218 288,77 zł

4 Klub za Bramą - Centrum 
Integracji Osób z 
Niepełnosprawnością

Ograniczenie wykluczenia 
społecznego osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Urząd m.st. Warszawy 29 437,27 zł

5 Świetlica środowiskowa 
"Mały Książę"

Wsparcie dzieci i młodzieży 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica 
Praga - Północ

129 159,05 zł

6 "Dom na Targowej" - 
schronisko dla młodych 
bezdomnych mężczyzn

Organizacja wieloaspektowego 
wsparcia dla osób w kryzysie 
bezdomności

Urząd m.st. Warszawy 236 432,64 zł

7 "Remedium" - 
przeciwdziałanie 
uzależnienim od alkoholu 
osobom bezdomnym, w tym 
z zaburzeniami psychicznymi

Wyrównywanie szans osób 
uzależnionych w kryzysie 
bezdomności

Urząd m.st. Warszawy 54 971,75 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Ośrodek Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych 
"Partnerzy"

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 316 787,23 zł

2 Ośrodek Dziennego Pobytu i 
Rahabilitacji Społecznej 
Osób z Niepełnosprawnością

Rahabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

735 335,76 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej Aktywizacja zawodowa i 
promocja zatrudnienia 
wspomaganego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

542 346,03 zł

4 Zauważ_Zatrudnij - Zyskaj Aktywizacja zawodowa i 
promocja zatrudnienia 
wspomaganego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

563 610,47 zł

5 Zakład Aktywności 
Zawodowej Galeria Apteka 
Sztuki

Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

623 130,18 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-16 18



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)

brak

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marta Perkowska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Otwarte Drzwi spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością

387657852          
 

03-448 Warszawa, ul.Targowa 82 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1

2 DP CONSULTING [firma audytująca projekty z dotacji PFRON] 3

3 Urząd Miasta Stołecznego Warszawa 1

4 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1

2022-10-16
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