
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina TORUŃ

Powiat TORUŃ

Ulica UL. LUDWIKA 
WARYŃSKIEGO

Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 536455877

Nr faksu E-mail 
fundacja@wszystkojestmozliwe.org

Strona www www.wszystkojestmozliwe.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-01-13

2018-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36348519200000 6. Numer KRS 0000596503

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

Dariusz Kaproń Prezes Zarządu TAK

Sylwia Małecka V-ce Prezes Zarządu TAK

Ilona Rogaczewska Członkini Zarządu 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

Magdalena jakubaszek Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Julia Jabłońska Vice Przewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Olga Trzeciakowska Sekretarz Fundacji TAK

TORUŃSKA FUNDACJA ROZWOJU "WSZYSTKO JEST MOŻLIWE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, Coffee House Polska, Teen Challenge Polska, 
Caritas Polska, Kościół Dla Torunia Freedom.
Alpha Polska, Foodsharing Polska.

1. Punkt Konsultacyjny Coffee House oraz 
2. Grupa wsparcia dla ludzi uzależnionych.
Jest częścią programu Chrześcijańskiego Ośrodka Dla Osób uzależnionych Teen Challenge. Punkt znajduje się przy 
ul. Waryńskiego 19 w Toruniu i prowadzi cotygodniowe spotkania grupy wsparcia w piątki o godz. 18. Spotkania 
mają na celu wsparcie osób wykluczonych społecznie do motywacji, podtrzymania abstynencji oraz do leczenia. 
Pomagamy osobom uzależnionym od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych środków psychoaktywnych a także 
powracającym z leczenia w usamodzielnieniu się i powrocie do społeczeństwa. Działania realizujemy przez sieć 
najróżniejszych usług i działań pomocowych. Nasi podopieczni uzyskują pomoc emocjonalną, psychiczną, duchową, 
organizacyjną.
2. Kurs Alpha.
Jest to kurs cyklu 16 spotkań polegających na odnowieniu wartości chrześcijańskich, przy kawie i posiłku (co 
tydzień). oglądamy wykłady (Nicky Gumble) oraz dyskutujemy na tematy związane ze zmianą/poprawą życia, sensu i 
istnienia. 
Spotkania dla uczestników są bezpłatne a rozmowy opierają się na zasadzie dyskutowania w ramach "porozumienia 
bez przemocy". 
3. Paczki Wielkanocne dla potrzebujących (pomimo pandemii) 
Przy ul. Waryńskiego 19 w Toruniu, w czasie trwających Świąt Wielkanocnych, odbyło się spotkanie na zewnątrz, 
gdzie osoby potrzebujące otrzymały paczki a w nich słodycze wielkanocne oraz zaopatrzenie w środki czystości, 
maseczki i płyny dezynfekcyjne.
4. Wigilia z okazji Bożego Narodzenia dla bezdomnych (organizowana corocznie) 18.12.2020rt.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi (pandemia) nie odbyła się Wigilia miejska co spowodowała zwiększone 
uczestnictwo osób bezdomnych na naszej Wigili, która odbyła się na świeżym powietrzu.
Na zewnątrz wystawiony został sprzęt nagłośnieniowy, gdzie emitowana była muzyka świąteczna i uwielbieniowa.
Przez mikrofon, znaczna ilość osób opowiadała o tym, jak zostali uwolnieni z nałogów i powrócili do normalnego 
życia. Uczestnikom rozdaliśmy paczki świąteczne, wydawane były najróżniejsze potrawy i słodycze. W paczkach 
osobistych znalazły się dodatkowo termosy, rękawiczki, czarki, maseczki i płyny dezynfekcyjne, słodycze, broszury, 
opaski odblaskowe i suplementy.
5. Fundacja przygotowała i wysłała 5 osób do ośrodków terapii uzależnień oraz schronisk. W związku z tym 
przygotowane zostały wyprawki w postaci drobnych zakupów, lekarstw i niezbędnych przyborów oraz ubrań.
6. W ramach wsparcia osób biednych, fundacja pomogła w przekazaniu zapomóg lub zakupów spożywczych 
osobom biednym, zakupów lekarstw, węgla itp. drobnej pomocy materialnej.
7. Fundacja w ramach Punktu Konsultacyjnego udzielała porad w zakresie odbycia terapii, leczenia krótko i 
długoterminowego, pomocy prawnej i finansowej, motywacji za pomocą dialogu motywacyjnego.
8. W ramach pracy Punktu Coffee House, odbył się całodniowy wyjazd na Dni Trzeźwości do Kutna w ramach 
działań pt: "Dni Nowej Szansy" gdzie zabrane osoby uzależnione mogły usłyszeć historię osób, które wyzdrowiały z 
choroby alkoholowej, wróciły do rodzin i pracy.
9. Fundacja posiada "Jadłodzielnie", którą obsługuje dzięki współpracy z Foodsharing Polska. Jest to wolnostojąca 
szafa z lodówką. Każdy może tutaj pozostawić jedzenie, dzielić się oraz częstować. Zaopatrujemy, myjemy i 
korzystamy z jadłodzielni 24/h na dobę.

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

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

260

7
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

1. Punkt Konsultacyjny Coffee House oraz 
2. Grupa wsparcia dla ludzi uzależnionych.
Jest częścią programu Chrześcijańskiego Ośrodka Dla 
Osób uzależnionych Teen Challenge. Punkt znajduje się 
przy ul. Waryńskiego 19 w Toruniu i prowadzi 
cotygodniowe spotkania grupy wsparcia w piątki o godz. 
18. Spotkania mają na celu wsparcie osób wykluczonych 
społecznie do motywacji, podtrzymania abstynencji 
oraz do leczenia. Pomagamy osobom uzależnionym od 
narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych.
Pomaga także powracającym z leczenia w 
usamodzielnieniu się i powrocie do społeczeństwa. 
Działania realizujemy przez sieć najróżniejszych usług i 
działań pomocowych. Nasi podopieczni uzyskują pomoc 
emocjonalną, psychiczną, duchową, organizacyjną.

1 800,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Kurs Alpha.
Jest to kurs cyklu 16 spotkań polegających na 
odnowieniu wartości chrześcijańskich, przy kawie i 
cateringowym posiłku (co tydzień). oglądamy wykłady 
wyświetlane z projektora (założyciel Alpha na świecie - 
Nicky Gumble) oraz dyskutujemy na tematy związane ze 
zmianą/poprawą życia, sensu i istnienia. 
Spotkania dla uczestników są bezpłatne a rozmowy 
opierają się na zasadzie dyskutowania w ramach 
"porozumienia bez przemocy". Uczestnicy zapoznają 
się, budują wzajemne relacje i uczą się zaufania do 
drugiego człowieka. Program posiada własne 
podręczniku szkoleniowe oraz literaturę uzupełniającą.

400,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 44 419,52 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39 419,52 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

3 działalność charytatywnej Fundacja zorganizowała Paczki Wielkanocne, które 
rozdawała wraz ze środkami dezynfekcyjnymi  podczas 
spotkania Wielkanocnego na zewnątrz lokalu.
Wigilia z okazji Bożego Narodzenia dla bezdomnych 
(organizowana corocznie) 18.12.2020rt.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi (pandemia) nie 
odbyła się Wigilia miejska co spowodowała zwiększone 
uczestnictwo osób bezdomnych na naszej Wigilia z 
okazji Bożego Narodzenia dla bezdomnych 
(organizowana corocznie) 18.12.2020rt.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi (pandemia) nie 
odbyła się Wigilia miejska co spowodowała zwiększone 
uczestnictwo osób bezdomnych na naszej Wigili, która 
odbyła się na świeżym powietrzu gdzie wydawano 
posiłki oraz paczki.
Fundacja przygotowała i wysłała 5 osób do ośrodków 
terapii uzależnień oraz schronisk. W związku z tym 
przygotowane zostały wyprawki w postaci drobnych 
zakupów, lekarstw i niezbędnych przyborów oraz ubrań.
W ramach wsparcia osób biednych, fundacja pomogła w 
przekazaniu zapomóg lub zakupów spożywczych 
osobom biednym, zakupów lekarstw, węgla itp. drobnej 
pomocy materialnej.
Fundacja posiada "Jadłodzielnie", którą obsługuje dzięki 
współpracy z Foodsharing Polska. Jest to wolnostojąca 
szafa z lodówką.Każdy może tutaj pozostawić jedzenie i 
dzielić się nim.

1 000,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 000,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 552,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 449,77 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

37 326,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 014,73 zł

16,93 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 42 357,74 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 2 061,78 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 - dodatkowo podać 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
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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)

0 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. 0,5 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)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

16 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 362,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 362,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Toruńska Fundacja Rozwoju Wszystko Jest Możliwe, jest fundacją charytatywną. Dzięki temu, iż jej członkowie 
pracują zawodowo poza fundacją, kwoty przychodów fundacji mogą być  przekazywane w 100% na realizowanie 
misji.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dariusz Kaproń
Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-14

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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