Warszawa, dn. 28 marca 2006 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament PoŜytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Organizacji poŜytku publicznego
Fundacji Przyjaciółka za rok 2005
2005
1) Fundacja Przyjaciółka ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do KRS 10.01.2002 r.,
KRS nr 74781, Regon 017162554,
Władzami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu - Dyrektor
Wykonawczy
Członek Zarządu

Zbigniew Napierała
Paweł Satkowski
Izabela Bochenek

45071201019
69050502955
72062008962

Alicja Modzelewska

72052805124

Rada Fundacji Przyjaciółka:
Małgorzata
Sobońska

Prawnik

Beata Pawlikowska

PodróŜnik

Marek Jakóbisiak

Profesor
Immunologii

Marek Kościkiewicz

Muzyk
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Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

Fundacja prowadzi działalność o charakterze
poŜytku publicznego w zakresie realizacji
następujących celów:

1. dzieci i młodzieŜy osieroconych lub z rodzin 1. pomocy społecznej, w tym pomocy
wielodzietnych,
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
2.
grup szczególnego
ryzyka,
a
w
szczególności trudnej młodzieŜy, w tym
młodzieŜy
pochodzącej
z
rodzin
patologicznych i sprawiających problemy
wychowawcze,

2. wspierania integracji zawodowej i
społecznej grup szczególnego ryzyka, przede
wszystkim trudnej młodzieŜy, w tym
młodzieŜy
pochodzącej
z
rodzin
patologicznych i sprawiającej problemy
wychowawcze;

3. kobiet samotnie wychowujących dzieci,

3. świadczenia pomocy w zakresie opieki
społecznej na rzecz kobiet samotnie
wychowujących dzieci;

4. niepełnosprawnych,

4. działalności charytatywnej;

5. ofiar klęsk
wojennych,

Ŝywiołowych

i

działań 5. ochrony i promocji zdrowia;

6. innych osób, które znalazły się w 6.
działania
szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej lub niepełnosprawnych;
materialnej w stosunku do społeczeństwa.

na

rzecz

osób

7. wypoczynku dzieci i młodzieŜy;
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet
oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i męŜczyzn;
9. upowszechniania wśród kobiet programów
dotyczących godzenia ról zawodowych i
rodzicielskich;
10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz
przeciwdziałania
patologiom
społecznym;
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk
Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
13. promocji i organizacji wolontariatu wśród
młodzieŜy i dorosłych;

www.fundacja.przyjaciolka.pl
FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa tel. 0 22 58 42 289,
e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl

2

14. promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy;
15. przeciwdziałania patologiom społecznym;
16. działalności wspomagającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje
pozarządowe
w
zakresie
określonym w niniejszym paragrafie Statutu.
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i
kobiet,
2. organizowanie i udział w finansowaniu akcji doŜywiania dzieci,
3. finansowanie kosztów leczenia dzieci,
4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci,
5. dofinansowywanie działalności domów dziecka oraz schronisk dla samotnych matek,
6. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
7. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci,
8. organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców
odpowiednich porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących
dzieci,
9. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji
zawodowej;
10. organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie
i podwyŜszanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom
rynku pracy;
11. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieŜy w
zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
12. organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet
samotnie wychowujących dzieci;
13. prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i
wychowujących dzieci, w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
14. organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy
zatrudniania dla kobiet wychowujących dzieci;
15. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
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16. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie
szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieŜy i dorosłych do czynnego
uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
17. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
o których mowa w § 7a Statutu;
18. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji, o których
mowa w § 8 Statutu.
19. odpowiednich porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących
dzieci,
W 2005 r. Fundacja Przyjaciółka realizowała swoje cele statutowe poprzez prowadzenie
długofalowych programów i akcji:
1. „Niech mają na kogo czekać”
Jest to nasz pierwszy program, którego celem jest pomoc w nauce dzieciom z domów
dziecka, realizujemy go nieprzerwanie od 2001 roku. Opiera się on na wsparciu kilkuset
naszych wolontariuszy. Większość wychowanków domów dziecka kończy edukację na
poziomie szkoły podstawowej lub zawodowej, tymczasem zdobyte wykształcenie jest
jedynym kapitałem, z którym wyruszają w dorosłe Ŝycie. Współpracujemy z 90 domami
dziecka w całej Polsce.
Zadania wolontariusza:
•
•
•
•
•
•

odrabianie zadań domowych
nadrabianie zaległości
nauka języków obcych
nauka obsługi komputerów
rozwijanie zainteresowań
przyjaźń z dziećmi

2. Fundusz stypendialny:
stypendialny:
a. dla studentów z domów dziecka
Jak co roku przyznaliśmy dwa stypendia dla młodzieŜy, która wychowała się w domu
dziecka i rozpoczęła studia wyŜsze.
Staramy się w ten sposób wspierać tych młodych ludzi, którzy znaleźli się w bardzo
niewielkiej liczbie młodzieŜy z domów dziecka podejmującej trud nauki w szkole wyŜszej.
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b. dla gimnazjalistów podopiecznych placówek opiekuńczoopiekuńczo-wychowawczych
Przyznaliśmy 20 stypendiów, dla wyróŜniających się w nauce uczniów gimnazjów,
wychowanków domów dziecka, z województwa śląskiego i dolnośląskiego.
3. „Przywrócić dzieciństwo”
Jest to program realizowany kolejny rok, którego najwaŜniejszym celem programu jest
pomoc dzieciom, które przeszły trudne doświadczenia przemocy i znalazły się w domu
dziecka.
Dzięki jego realizacji przeszkoliliśmy wolontariuszy do pracy w domach dziecka i
wspierania dzieci po doświadczeniach przemocy.
Dofinansowaliśmy działalność telefonu „Niebieska linia”.
Zorganizowaliśmy obozy terapeutyczne dla 350 wychowanków domów dziecka po
doświadczeniach przemocy.
Sfinansowaliśmy badania, które były częścią projektu i pozwoliły ocenić faktyczne
doświadczenia z wiktymizacji podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2004 roku szkolenia dla personelu domów dziecka w
zakresie „Treningu Zastępowania Agresji” i dla psychologów obejmujących opieką
podopiecznych placówek w zakresie „Diagnoza i interwencja dotycząca dzieci ofiar
przemocy” oraz „Wprowadzenie do terapii dzieci ofiar przemocy”.
4. „Przyjaciel”
Na podstawie danych za 2003 roku, które podają, Ŝe :”Ubóstwem w Polsce relatywnie
często zagroŜeni są ludzie młodzi, w tym w duŜej części - dzieci, głównie z rodzin
wielodzietnych. W 2003 r. poniŜej minimum egzystencji Ŝyło ok. 42% osób w rodzinach
małŜeństw z 4 i więcej dzieci na utrzymaniu, ok. 18% osób - w rodzinach małŜeństw z 3
dzieci na utrzymaniu i ok. 13% - w rodzinach niepełnych (samotnych matek lub ojców z
dziećmi na utrzymaniu)”, rozpoczęliśmy w 2004 roku i kontynuowaliśmy program pomocy
podopiecznym świetlic środowiskowych, przede wszystkim dzieciom z najuboŜszych
regionów, dotkniętych duŜym bezrobociem. Główny nacisk programu był połoŜony na
dofinansowanie wyŜywienia, odzieŜy, pomocy szkolnych, leczenia i wyjazdów i dojazdów do
szkoły. Pomagaliśmy finansowo ponad 130 dzieciom ze świetlic.
5. „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej”
Kontynuujemy działania w ramach „Koalicji” na rzecz oŜywienia i wspierania rodzinnej
opieki zastępczej w Polsce.
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W ramach promowania rodzinnej opieki zastępczej i świętowania Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego wzięliśmy udział w imprezach rodzinnych organizowanych przez Biuro
Polityki Społecznej m.st. Warszawy.
Podejmowaliśmy takŜe działania w kierunku dialogu ze strukturami samorządowymi i
sądami rodzinnymi.
Koalicja ma charakter otwarty i słuŜy koordynowaniu działań związanych z ideą rodzinnej
opieki zastępczej.
6. „Dobroczynny
„Dobroczynny lek”
lek”
W Polsce rocznie wypadkom i urazom ulega kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Najczęściej zdarzają
się w miejscach z pozoru najbezpieczniejszych - w szkole lub w domu.
Dla dziecka, którego naturalną formą aktywności jest bieganie i zabawa, ogromnym szokiem
jest strata ręki czy nogi lub znaczne ograniczenie sprawności czy unieruchomienie z powodu
wypadku.
Pomogliśmy 35 dzieciom, najczęściej były one potrącone przez samochód lub poparzone, często
równieŜ uległy wypadkom w domu lub blisko niego. Wśród naszych podopiecznych są dzieci,
które straciły ręce lub nogi. Zapewnimy im protezy aŜ do wieku dorosłego. Poparzone dzieci
potrzebowały maści, masaŜy, naświetlań i sprzętu rehabilitacyjnego. Dzieci, które uległy
wypadkom muszą mieć intensywną rehabilitacje, aby od nowa nauczyć się mówić, siadać,
chodzić.
7. Pomoc w ramach działalności poŜytku publicznego
W ramach działalności poŜytku publicznego, promocji i organizacji wolontariatu wśród
młodzieŜy i dorosłych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności
charytatywnej prowadzimy akcję promocji i organizacji wolontariatu, a przede wszystkim
pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których rodzin nie stać na finansowanie
leczenia i rehabilitacji.
W ramach działalności poŜytku publicznego pomogliśmy między innymi:
Dominik G. lat 16 zakup leku Tobi ratującego Ŝycie
Adrian S. lat 16 lat dofinansowanie zakupu aparatu ortopedycznego HKAFO
Angelika N. lat 13 zakup leku ratującego Ŝycie
Paweł P. lat 2 zakup maty do rehabilitacji
Ania R. lat 5 dawka szczepionki ratującej Ŝycie
Damian K. lat 9 zakup maty rehabilitacyjnej
Konrad A. lat 3,5 zakup lampy Bioptron
Hubert A. 8-miesięcy, zakup 8 dawek szczepionki
Mikołaj M. lat 7, sfinansowanie operacji przykurczów w Kilinice w Poznaniu
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Rozalia J. lat 4, zakup sprzętu do rehabilitacji
Roksana C. lat 4, sfinansowanie operacji przywracającej wzrok
Paweł ś. Lat 8, zakup maty do masaŜu
Dofinansowanie protezy nogi dla 16-letniej dziewczynki ze świetlicy środowiskowej
Oraz część kwoty przeznaczyliśmy na wsparcie wolontariatu w domach dziecka
Akcje:
•
•

akcja świąteczna przekazywania prezentów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin
pozostających pod opieką świetlic socjoterapeutycznych,
„Sztuka moŜe pomóc” współorganizowaliśmy aukcję charytatywną prac malarskich
stworzonych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych na konkurs Samsung Art
Master. Dochód uzyskany z aukcji otrzymały dzieci z domu dziecka w Bochni z
przeznaczeniem na rozwój pracowni plastycznej. Malowanie i wyraŜanie emocji poprzez
sztukę pełni takŜe rolę terapeutyczną.

2) Fundacja moŜe prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1. Działalności wydawniczej – (PKD 22.1),
2. Reklama – (74.40.Z),
3. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana – (PKD 74.84.B)
Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
W 2005 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej.
3) Odpisy uchwał zarządu w załączeniu
4) Przychody:
Darowizny
W tym:
tym przychody z działalności o charakterze
poŜytku publicznego
Przychody finansowe
Pozostałe przychody
Razem

2 237 755,50
88 177,47
3 460,45
7 188,36
2 248 404,31
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5) Koszty:
Realizacja celów statutowych
W tym: działalność o charakterze poŜytku
publicznego
Pozostałe
Koszty finansowe
Administracja
Działalność gospodarczą
Razem

1 335 965,37
76 403,66
75 407,19
55,70
280 177,93
1 691 606,19

6) Dane:
•

Liczba osób zatrudnionych:

Joanna Luberadzka–Gruca
Małgorzata Suchocka
Joanna Kuzebska
Teresa Dębska
Danuta Śliwińska
Mirosław Mikos
Łukasz Piecuch

Kierownik Projektu
Koordynator
Specjalista d/s Programów
Specjalista d/s Kadr i Płac
Księgowa
Specjalista d/s Podatkowych

7
cały etat
7/8 etatu
1/2 etatu
1/4 etatu
1/4 etatu
1/4 etatu
cały etat umowa zlecenie

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.
•

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych :
233 660,40
o W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie: 18 153,04

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę
Wynagrodzenia
Premie
Inne świadczenia
Narzuty na wynagrodzenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

233 660,40
215 507,36
174 840,00
210,00
7 521,36
32 936,00
-

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie

18 153,04

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

15 304,00
2 849,04
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•
•
•
•
•
•
•

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu i innych
organów fundacji:
0,00
Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne:
nie dotyczy
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Deutsche Bank Polska SA 500.00,00 zł /odsetki naliczone niezrealizowane/
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie dotyczy
Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie:
nie dotyczy
Nabytych pozostałych środków trwałych:
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

AKTYWA
Majątek trwały
0, 00
Majątek obrotowy
805.405,00

PASYWA
Fundusze własne
751.126,17
Zobowiązania
54.278,83
krótkoterminowe
i fundusze

7) Dane o działalności zleconej przez fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
o wyniku finansowych tej działalności:
8) Rozliczenia fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe informacja w
sprawie składanych deklaracji podatkowych:
W 2006 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2005 przez
firmę „Euroconsult” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Załączniki:
1. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji z dn. 26 kwietnia 2005 roku (Uchwała
1/06/2005)
2. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dn. 13 lipca 2005 roku (Uchwała)
3. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji z dn. 07 lipca 2005 roku (Uchwała)
4. Protokół z posiedzenia Fundatora z dn. 22 marca 2005 roku (Uchwała)
5. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2005

_____________________________
Izabela Bochenek
Dyrektor Wykonawczy Zarządu

_____________________________
Paweł Satkowski
Wiceprezes Zarządu

Sporządziła: Joanna Luberadzka-Gruca
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Departament PoŜytku Publicznego
Ministerstwo Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
UPOWAśNIENIE

Fundacja Przyjaciółka upowaŜnia Departament PoŜytku Publicznego Ministerstwa Polityki
Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa do upublicznienia na stronie
www.pozytek.gov.pl sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2005.
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