15 września 2005r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji Przyjaciółka za rok 2004
1) Fundacja Przyjaciółka ul. Wiejska 12a, 00-490 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

Podróżnik

Marek Jakóbisiak

Profesor Immunologii

Marek Kościkiewicz

Muzyk

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

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

1. dzieci i młodzieży osieroconych lub z rodzin 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
wielodzietnych,
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności 2. wspierania integracji zawodowej i społecznej
trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim
rodzin patologicznych i sprawiających problemy trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z
1
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wychowawcze,

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 żywiołowych i działań wojennych,

5. ochrony i promocji zdrowia;

6. innych osób, które znalazły się w szczególnie 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku
do społeczeństwa.
7. wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz
działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
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 żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
13. promocji i organizacji wolontariatu wśród
młodzieży i dorosłych;
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 dożywiania dzieci,
3. finansowanie kosztów leczenia dzieci,
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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
podwyższanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
11. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży 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;
16. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla
przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży 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 2004 r. Fundacja Przyjaciółka realizowała swoje cele statutowe poprzez prowadzenie
długofalowych programów i akcji:
1. „Niech mają na kogo czekać”
Program edukacyjny realizowany od 2001 roku przy współpracy z wolontariuszami, skierowany do
dzieci z domów dziecka.
Blisko 400 wolontariuszy w około 100 domach dziecka pomaga dzieciom.
Zadania wolontariusza:
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•
•
•
•
•
•

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

2. Fundusz stypendialny dla studentów z domów dziecka
Co roku przyznajemy dwa stypendia dla młodzieży, która wychowała się w domu dziecka i rozpoczęła
studia wyższe.
Staramy się w ten sposób wspierać tych młodych ludzi, którzy znaleźli się w bardzo niewielkiej liczbie
młodzieży z domów dziecka podejmującej trud nauki w szkole wyższej.
W 2004 roku przyznaliśmy dwa stypendia.
3. „Przywrócić dzieciństwo”
Najważniejszym celem tego programu jest pomoc dzieciom, które przeszły trudne doświadczenia
przemocy i znalazły się w domu dziecka.
•
•
•
•

Przeszkoliliśmy 91 wolontariuszy w zakresie „Rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku
molestowania seksualnego dzieci”,
Przeprowadziliśmy szkolenia dla 101 psychologów z zakresu „Diagnoza i interwencja dotycząca dzieci
ofiar przemocy”,
Oraz z zakresu „Terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie” 69 psychologów pracujących z
wychowankami domów dziecka,
Zorganizowaliśmy zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji dla 191 pracowników domów
dziecka.
4. „Przyjaciel”
Program pomocy podopiecznym świetlic środowiskowych, przede wszystkim dzieciom z najuboższych
regionów, dotkniętych dużym bezrobociem. Chcemy, by na dzieci w świetlicy
czekał posiłek, pomoc przy odrabianiu lekcji, i żeby mogły przy tym spędzić ciekawie czas, znaleźć
przyjaciół.
Wspieramy w ten sposób dożywianie i podstawowe potrzeby dzieci, ale również świetlice, które
pozwalają dzieciom zapomnieć o biedzie i wspierają rodzinę w trudnej sytuacji.
5. „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej”
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W ramach prowadzonych przez nas działań na rzecz rodzinnej opieki zastępczej nad dziećmi
osieroconym powołaliśmy do życia wspólnie z innymi organizacjami Koalicję.
Chcemy propagować informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i
dążyć do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także do
współpracy między różnymi instytucjami kierującymi dziecko do opieki poza rodziną naturalną.
Koalicja ma charakter otwarty i służy koordynowaniu działań związanych z ideą rodzinnej opieki
zastępczej.
Częścią działań Koalicji jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzięki naszej inicjatywie już w
kilkunastu regionach Polski zostały zorganizowane spotkania z osobami otaczającymi opieką rodzinną
dzieci osierocone. Był to także impuls dla mediów lokalnych do poruszenia problemu rodzinnej opieki
nad dziećmi. Ten Dzień ma wzmocnić więź między samorządowymi strukturami władzy i pomocy
rodzinie a osobami pełniącymi rolę rodziny zastępczej czy prowadzącymi rodzinne domy dziecka.
Akcje:
•
•

•

akcja świąteczna przekazywania prezentów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin pozostających pod
opieką świetlic socjoterapeutycznych w Bytomiu,
„Przyjazna Łapa” akcja zakładała zorganizowanie zajęć dla dzieci z domów dziecka oraz
warsztatów pokazowych dla wychowawców, terapeutów, dyrektorów tych placówek w celu
pokazania, że poprzez zabawę z psem, przyjemność bycia razem we wspólnej zabawie, w poczuciu
bezpieczeństwa emocjonalnego, bezgranicznej akceptacji można realizować cele edukacyjne,
terapeutyczne i ogólnorozwojowe. Trudno wyobrazić sobie bardziej atrakcyjną formę zajęć, gdzie
nauczycielami stają się zwierzęta, a proces zdobywania nowych kompetencji przychodzi
niepostrzeżenie, dając ogromną radość dziecku.
„Sztuka może 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 Woli Gałęzowskiej z przeznaczeniem na rozwój pracowni
plastycznej. Malowanie i wyrażanie emocji poprzez sztukę pełni także rolę terapeutyczną.

2) Fundacja może 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)
W 2004 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej.
3) Odpisy uchwał zarządu w załączeniu
4) Przychody:
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Darowizny
Pozostałe przychody
Przychody z działalności o charakterze pożytku
publicznego
Przychody finansowe

1.385.295,04
444,54
0,00
6.215,61

W dniu 30 września 2004 roku Fundacja Przyjaciółka otrzymała status organizacji pożytku publicznego, z
tego tytułu nie otrzymała w 2004 roku żadnych przychodów.
5) Koszty:
Realizacja celów statutowych
Administracja
Działalność gospodarczą
Działalność o charakterze pożytku publicznego
Pozostałe

661.935,83
240.103,33
0,00
0,00
342.010,54
/rezerwa na VAT/

6) Dane:
•

Liczba osób zatrudnionych:

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

Kierownik Projektu
Koordynator
Specjalista d/s Programów
Specjalista ds. Kadr i Płac
Księgowa
Specjalista d/s Podatkowych
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cały etat
7/8 etatu
1/2 etatu
1/4 etatu
1/4 etatu
1/4 etatu

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.
•

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych :
o W tym:
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie:

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu
umowy o pracę
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia
Premie
Inne świadczenia

201.012,21
24.553,04
176.459,17
146.642,64
26.357,17
0,00
3.459,36
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Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów
zlecenie
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie
•

0,00
24.553,04
21.704,00
2.849,04

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu i innych organów fundacji:
0,00
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:
nie dotyczy
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie dotyczy
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:

•
•
•
•
•
•

Majątek trwały
Majątek obrotowy

AKTYWA
0, 00
697.241,64

Fundusze własne
Zobowiązania
krótkoterminowe
i fundusze

PASYWA
342.184,68
355.056,96

7) Dane o działalności zleconej przez fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku
finansowych tej działalności:
8) Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych:
W 2004 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2003 przez firmę
„Euroconsult” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Załączniki:
1. Protokół z posiedzenia Fundatora z dn. 24 marca 2004 roku (Uchwała 1/2004)
2. Protokół z posiedzenia Fundatora z dn. 05 lipca 2004 roku (Uchwała)
3. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2004

www.fundacja.przyjaciolka.pl
FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa tel. 0 22 58 42 289,
e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl

7

_____________________________
Izabela Bochenek
Dyrektor Wykonawczy Zarządu

_____________________________
Paweł Satkowski
Wiceprezes Zarządu

Sporządziła: Joanna Luberadzka-Gruca

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
UPOWAŻNIENIE

Fundacja Przyjaciółka upoważnia Departament Pożytku 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 2004.
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