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INFORMACJE OGÓLNE

W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które muszą pokonywać
w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo
i odrzucenie.
W ciągu minionych lat przeznaczyliśmy na ten cel kilka milionów złotych. Fundację wspierają wolontariusze
z całej Polski, współpracujemy z prawie wszystkimi domami dziecka, przekazaliśmy kilkaset stypendiów
naukowych i przeprowadziliśmy kilkaset tysięcy godzin szkoleń dla wychowanków domów dziecka,
psychologów i wychowawców, sfinansowaliśmy kilka tysięcy godzin rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych,
wydaliśmy wiele publikacji o rodzinnych formach opieki zastępczej i co roku przekazujemy kilkaset prezentów
dzieciom z ubogich rodzin.
Kierujemy się misją i statutem Fundacji Przyjaciółka oraz Polityką Ochrony Dziecka.

1. Dane fundacji:
Nazwa organizacji:
Adres:			
Tel/fax:			
Fax:		
e-mail:			
Strona internetowa:
Bank i numer konta:
Subkonta:		

Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
0 22 584 22 89
0 22 629 33 62
info@fundacja.przyjaciolka.pl
www.fundacja.przyjaciolka.pl
Deutsche Bank Polska S.A. 79 1880 0009 0000 0011 0139 1009
Deutsche Bank Polska S.A. 57 1880 0009 0000 0011 0139 1017
Deutsche Bank Polska S.A 35 1880 0009 0000 0011 0139 1025
Deutsche Bank Polska S.A 13 1880 0009 0000 0011 0139 1033
Deutsche Bank Polska S.A 38 1880 0009 0000 0011 0139 1068
Deutsche Bank Polska S.A 16 1880 0009 0000 0011 0139 1076
Deutsche Bank Polska S.A 91 1880 0009 0000 0011 0139 1084
Deutsche Bank Polska S.A 88 1880 0009 0000 0011 0139 1041

Władze organizacji:
			
Data Rejestracji:
Numer KRS:		
Numer Regon:		

Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
20.12.2001 r.
0000074781
017162554
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Zarząd Fundacji:
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Prezes Zarządu: Zbigniew Napierała
Wiceprezes Zarządu: Joanna Luberadzka-Gruca
Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy: Izabela Bochenek-Strauss
Członek Zarządu: Alicja Modzelewska
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione
w zarządzie.

Rada Fundacji Przyjaciółka:
Małgorzata Sobońska Prawnik
Marek Jakóbisiak
Profesor Immunologii
Marek Kościkiewicz Muzyk
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione
w radzie.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2013

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
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1. dzieci i młodzieży wychowujących się w pieczy zastępczej lub z rodzin wielodzietnych;
2. rozwoju i upowszechnienia rodzinnej opieki zastępczej;
3. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin
w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze;
4. kobiet samotnie wychowujących dzieci;
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
6. ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych;
7. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku
do społeczeństwa.
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2. wspierania i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej, w tym dzieci
biologicznych opiekunów zastępczych;
3. podnoszenia kompetencji i integracji społecznej opiekunów zastępczych;
4. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej
młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiającej problemy wychowawcze;
5. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
6. działalności charytatywnej;
7. ochrony i promocji zdrowia;
8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
14. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;
16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu.
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Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
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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 i rehabilitacji dzieci;
4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci;
5. dofinansowywanie działalności rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i domów dziecka
oraz schronisk dla samotnych matek;
6. organizowanie akcji społecznych promujących rodzinną opiekę zastępczą;
7. organizowanie i udział w finansowaniu podnoszenia kompetencji opiekunów zastępczych;
8. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin w kryzysie;
9. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci;
10. organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców odpowiednich
porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci;
11. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;
12. organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie
i podwyższanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
13. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu wykształcenia
i osiągnięciu samodzielności;
14. organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie
wychowujących dzieci;
15. prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i wychowujących dzieci,
w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
16. organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy zatrudniania
dla kobiet wychowujących dzieci;
17. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
18. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń
dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach
organizowanych przez Fundację;
19. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o których
mowa w § 7a Statutu;
20. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji, o których mowa
w § 8 Statutu.
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3. Główne zdarzenia prawne:

5

Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku
Organizacji:
Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Organizację
gwarancji i poręczeń) związanych z działalnością statutową:

nie występują
nie występują

4. Odpisy Uchwał Zarządu i Rady Fundacji:
Zarząd Fundacji:
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 5 sierpnia 2013 r.
„Zarząd Fundacji Przyjaciółka postanawia, zgodnie z misją i wartościami, którymi kieruje się Fundacja
Przyjaciółka, przyjąć Politykę Ochrony Dziecka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 1/09/2013
„Zarząd Fundacji Przyjaciółka postanawia, przeznaczyć środki w wysokości 327 814,81 zł, które Fundacja
Przyjaciółka otrzymała, jako alokacje 1% za rok podatkowy 2012, przede wszystkim na pomoc dzieciom od 15
roku życia oraz tym, które wychowują się w rodzinach zastępczych czy adopcyjnych lub mają niepełnosprawne
rodzeństwo. Jednocześnie Zarząd powołuje trzyosobową komisję przyznającą dofinansowania.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 2/09/2013
„Zarząd Fundacji Przyjaciółka postanawia, przeznaczyć środki z alokacji 1% za rok podatkowy 2013, przede
wszystkim na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym do 3 roku życia.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
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Rada Fundacji:
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UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA NR 1/2013
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” postanawia po rozpatrzeniu, przedłożonego jej przez Zarząd „Fundacji
Przyjaciółka”, sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji i po zapoznaniu się z opinią niezależnego
biegłego rewidenta zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2012, zawierające
opis podjętych działań w ramach programów:
•
•
•
•
•
•

Działalność pożytku publicznego finansowana ze środków otrzymywanych, jako alokacja 1% podatku.
Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci.
Fundusze stypendialne dla wychowanków pieczy zastępczej.
Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
Program aKuKu.
Akcje: Qurier Świętego Mikołaja, Wypełnij Plecak.

Przynależność do organizacji parasolowych (związków stowarzyszeń): Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej, Forum Darczyńców.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA NR 2/2013
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego „Fundacji Przyjaciółka” za rok
obrotowy 2012 i po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2012 składające się z:
1. Bilansu o sumie bilansowej 659.292,01 zł.
2. Rachunku wyników o wyniku finansowym 386.701,04 zł.
3. Informacji o wyniku na działalności statutowej 438.001,13 zł.”
Rada Fundacji decyduje o przeznaczeniu wyniku finansowego na działalność statutową Fundacji Przyjaciółka.
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA NR 3/2013
„Rada Fundacji Przyjaciółka postanawia udzielić absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom zarządu
„Fundacji Przyjaciółka” działającym w roku 2012:
1. Zbigniewowi Napierale, Prezesowi Zarządu,			

udzielić absolutorium,

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2013

2. Joannie Luberadzkiej-Gruca, Wiceprezesowi Zarządu,
3. Alicji Modzelewskiej, Członkowi Zarządu, 			
4. Izabeli Bochenek – Strauss, Członkowi Zarządu, 		
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udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,

z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA NR 4/2013
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” postanawia po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z
rachunkiem wyników za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r., wykazującym nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie 386 701,04 zł., decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2012 na zwiększenie
przychodów następnego roku obrotowego.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
Kontrole działalności Fundacji w 2013 roku nie zostały przeprowadzone.
W 2013 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 przez firmę
AUDIT C-LAND Sp. z o.o. 01-437 Warszawa, ul.Bolecha 68:
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA o sprawozdaniu finansowym Fundacji
Przyjaciółka za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
I. Opinię kierujemy do Fundatora Fundacji, Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji Przyjaciółka.
II. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku
Fundacji Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
659 292,01 PLN;
3. rachunek wyników za okres obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący
skumulowaną nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 386.701,04 PLN;
4. dodatkowe informacje i objaśnienia, dołączone do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności
Fundacji.
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Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki
są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z
2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki
oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę do jego sporządzenia.
III. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków,
sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji
na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 01 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
Statutu Fundacji.
V. Sprawozdanie z działalności Fundacji jest kompletne w rozumieniu:
- przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z późniejszymi zmianami), a zawarte w nim
informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Audit C-Land sp. z o. o., Warszawa, ul. Bolecha 68
nr ewidencyjny 826
Warszawa, dnia 28 lutego 2013 roku

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Darowizny
w tym: przychody z działalności o charakterze pożytku publicznego
Przychody finansowe
w tym: odsetki bankowe
różnice kursowe
Spadki
Zapisy
Środki ze źródeł publicznych
w tym: z budżetu państwa
z budżetu gminy
Pozostałe przychody
Razem

1 623 982,30
332 357,81
9593,35
9593,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 633 575,65

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach:

W 2013 r. Fundacja Przyjaciółka nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń.

7. Działalność gospodarcza:

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 niesklasyfikowana – (PKD 74.84.B),
W 2013 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej.
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8. Informacja o poniesionych kosztach:
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Realizacja celów statutowych
w tym: działalność o charakterze pożytku publicznego
Pozostałe (zaokrąglenia)
Koszty finansowe (różnice kursowe)
Administracja
Działalność gospodarcza
Razem

1 284 522,13
410 080,72
0,29
173,40
78 213,88
0,00
1 362 909,70

9. Dane o zatrudnieniu:
Liczba osób zatrudnionych:
Joanna Luberadzka-Gruca
Joanna Kuzebska
Łukasz Piecuch
Zofia Kaliszewska
Joanna Srebnicka
Anna Wojtasińska

Dyrektor Fundacji
Kierownik Fundacji
Asystent
Księgowa
Koordynator ds. Ochrony Pracy
i Bezpieczeństwa Dziecka
Pracownik biura

cały etat
/2 etatu
cały etat
cały etat
3
/4 etatu
1

umowa zlecenie

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.

10. Dane o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem:
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
Nagrody
Premie
Inne świadczenia (świadczenia urlopowe, opieka lekarska)
Narzuty na wynagrodzenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

236 500,00
236 500,00
0,00
0,00
9 584,56
48 480,01
0,00
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11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia dla członków
Zarządu i innych organów Fundacji lub osób kierujących działalnością
gospodarczą:
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu i innych
organów fundacji:

Członkowie Zarządu i Rady
Fundacji Przyjaciółka
nie otrzymali w 2013 roku
wynagrodzenia.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Nie wypłacano wynagrodzeń osobom kierujących tą działalnością.

12. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:
W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

44 300,00
44 300,00
580,72

13. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:

Fundacja Przyjaciółka
nie udzieliła w 2013 roku
pożyczek pieniężnych.

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach ze wskazaniem banku:
Fundacja Przyjaciółka na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała lokat bankowych.

15. Dane o nabytych obligacjach:

Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2013 roku obligacji.

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji:

Fundacja Przyjaciółka w 2013 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
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Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2013 roku nieruchomości.

18. Dane o nabytych środkach trwałych:

Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2013 roku środków trwałych.

19. Dane o wartości aktywów Fundacji:

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych:
AKTYWA
Majątek trwały
Majątek obrotowy

PASYWA
0,00 Fundusze własne
549 597,03 Zobowiązania
krótkoterminowe
i fundusze

465 994,00
83 603,03

20. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.

Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych – 83 603,03 zł

21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe oraz jej wynik finansowy.

Fundacja Przyjaciółka nie realizowała w 2013 roku projektów finansowanych ze środków publicznych.

22. Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych.

Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych
deklaracji podatkowych:
Fundacja Przyjaciółka rozlicza się w sposób prawidłowy w związku z ciążącymi na niej zobowiązaniami
podatkowymi.

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT 4R.
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2013 ROKU.
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1. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej
i podopiecznych świetlic środowiskowych.

14

Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku, na przestrzeni lat był rozszerzany o nowe grupy
beneficjentów projektu.
Tło realizacji projektu:
Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność programem, którego celem jest wolontariat na
rzecz dzieci. Zaczynaliśmy od wolontariatu w domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy także do rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dziecka i świetlic środowiskowych.
Wielu naszych wolontariuszy pomaga w odrabianiu lekcji, uczy języków obcych, spędza z dziećmi czas
lub organizuje zajęcia dodatkowe.
Program jest prowadzony w całej Polsce i wszędzie tam gdzie znajdziemy wolontariusza, staramy się skierować
go do współpracującego z nami miejsca.
Chcemy, aby wolontariusz podejmował decyzję o pomocy w sposób odpowiedzialny. Nasz wolontariat
to zaangażowanie, co najmniej na rok szkolny i regularne poświęcanie przynajmniej jednego dnia
w tygodniu na pomoc dzieciom.
Opis podjętych działań:
Wolontariusze pomagają rozwiązywać dzieciom ich szkolne problemy, zachęcają do nauki, pokazują, że szkoła
nie musi być miejscem stresu i porażki. W naszym programie ważny jest także aspekt przyjaźni, jaka rodzi się
pomiędzy dziećmi i wolontariuszami. Od roku 2009 program został rozszerzony o wolontariat w rodzinnych
formach opieki zastępczej i świetlicach środowiskowych.
Najważniejsze w naszym projekcie są dwa cele:
1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy będą wspierać dzieci.
2. Umożliwianie podopiecznym pieczy zastępczej i świetlic środowiskowych łatwiejszego startu
w samodzielne życie poprzez pomoc w nauce i budowanie lokalnego wsparcia.
Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież wychowujące się w pieczy zastępczej i korzystające z pomocy
świetlic środowiskowych oraz wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy.
Wolontariusz odwiedzający dziecko jest przyjacielem i „wychowawcą”, który przychodzi specjalnie do tego
dziecka lub grupki dzieci. Jest to działanie dla dobra przyszłości edukacyjnej dzieci, ale także dla dobra
ich emocji. Bardzo ważnym aspektem jest wytrwanie w tej pracy na długo. Minimalny okres, w którym
wolontariusz może odwiedzać dziecko, to rok szkolny, jednak faktycznie zależy nam na tym, aby dzieci miały
przyjaciół na stałe i aby wolontariat miał charakter długoletni.
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Rezultaty w roku 2013:
286 zgłoszenia od wolontariuszy, którzy zostali skierowani przede wszystkim do domów dziecka.
35 placówek współpacujących z fundacją.
30 nowych umów podpisanych z wolontariuszami.
Koszty programu wolontariatu w 2013 roku wyniosły: 4507,05 zł
Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

2. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej.
Czas realizacji projektu: od 2001 r. Program stypendialny był rozszerzany na przestrzeni lat o nowe linie
stypendialne i adresowany był do coraz szerszej grupy beneficjentów.
Tło realizacji projektu:
Dzieci trafiające do opieki zastępczej mają bardzo często ogromne deficyty. Trudna sytuacja w domu rodzinnym
przekłada się najczęściej nie tylko na wyniki w nauce, ale także na zaniedbania w różnych dziedzinach
rozwojowych. Wzmocnienia wymagają nie tylko ich cele edukacyjne czy życiowe, ale również poczucie
własnej wartości. Wielu wychowanków nie ma motywacji do nauki, a grupą odniesienia są dla nich inni
wychowankowie. Dlatego tak ważne jest pomaganie tym, którzy wybijają się spośród innych, bo to ich właśnie
przykład może pomóc pozostałym w zobaczeniu swojej przyszłości w edukacji.
Opis podjętych działań:
• Program stypendialny dla studiujących wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka
i rodzin zastępczych.
Stypendium może zostać przyznane wychowankom domów dziecka i rodzinnych domów dziecka lub rodzin
zastępczych.
Pierwszeństwo do przyznania stypendium mają wychowankowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
na egzaminie maturalnym lub zostali przyjęci z najlepszym wynikiem na studia.
Stypendium jest przyznawane wychowankom - studentom na cały okres studiów, lecz nie dłużej niż na 5 lat
i wynosi 500 zł miesięcznie.
• Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
W ramach tego programu przyznajemy stypendia naukowe.
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W ramach programu stypendialnego przyznajemy dofinansowanie dzieciom, które wychowują się w pieczy
zastępczej: w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
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• Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych
W ramach tego programu przyznajemy:
- stypendia naukowe,
- stypendia za inne wybitne osiągnięcia (w tym artystyczne).
W ramach programu stypendialnego przyznajemy dofinansowanie dzieciom, które wychowują się w pieczy
zastępczej: w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
• Program stypendialny Viva! Najpiękniejsi, I Ty możesz sięgnąć gwiazd.
W ramach tego programu przyznajemy:
- Stypendia dla uczniów posiadający udokumentowane osiągnięcia w jednej z wymienionych dziedzin: sporcie,
sztukach plastycznych, fotografii, muzyce i wokalu, modelarstwie i innych dziedzinach, w których przejawiają
się osobiste uzdolnienia i predyspozycje.
W ramach programu stypendialnego przyznajemy dofinansowanie dzieciom, które wychowują się w pieczy
zastępczej: rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych
Rezultaty:
W 2013 roku przyznaliśmy:

2 stypendia dla studentek Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.
Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach w kwocie 500 zł.
W 2013 roku Fundacja Przyjaciółka objęła opieką 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendyści otrzymują
pomoc w formie pieniężnej w kwocie 350 zł miesięcznie przez cały rok kalendarzowy.
W 2013 roku Fundacja Przyjaciółka przyznała 35 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych. 20 z nich
było jednorazową wypłatą kwoty 500 zł (w ramach programu z firmą Henkel „Wiem, że warto się uczyć”).
Natomiast 15 stypendystów otrzymuje pomoc w formie pieniężnej w kwocie 250 zł miesięcznie przez cały rok
kalendarzowy.
W ramach współpracy z dwutygodnikiem Viva! stypendium otrzymało 20 podopiecznych Fundacji Przyjaciółka.
Są to stypendia wypłacane miesięcznie, rata między 200 a 350 zł, w zależności od wieku stypendysty.
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Koszty programu: W sumie w 2013 roku przyznaliśmy pomoc stypendialną na kwotą 113 600 zł.
Źródła finansowania: - środki z darowizn celowych firm DANSTAN, Henkel, SC Johnson
		
- środki z darowizn celowych prywatnych darczyńców Fundacji Przyjaciółka
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3. Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
Czas realizacji projektu: od maja 2007 r.
Tło realizacji projektu:
Świetlice środowiskowe, wiejskie i socjoterapeutyczne to placówki wsparcia dziennego mające na celu
zapewnienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji prawidłowej opieki pozaszkolnej. Placówki te dają dzieciom
szansę odrobienia lekcji, zjedzenia ciepłego posiłku, rozwijania swoich możliwości i talentów, poznawania
nowych rzeczy. Są dla nich odskocznią od problemów rodziny, niepowodzeń szkolnych i innych trudności.
Opis podjętych działań:
Fundacja Przyjaciółka od kilku lat współpracuje ze świetlicami. Koncentrujemy się przede wszystkim na
pomocy tym placówkom, które mieszczą się na terenach wiejskich. Dzieciaki korzystające ze wsparcia świetlic
wiejskich nie mają innej alternatywy. Ich miejscowości to kilka bloków, sklep, pola, lasy i właśnie świetlica.
Rodzice bardzo często nie pracują, żyją tylko z zasiłków i pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. O pracę jest
trudno, większe miejscowości i miasta oddalone są o kilka/kilkanaście kilometrów bez możliwości dojazdu.
Dzięki naszemu wsparciu wiele dzieci po raz pierwszy mogło obejrzeć film w kinie, spektakl teatralny, ciekawą
wystawę w muzeum. Uczestnictwo w programach dało dzieciom szansę rozbudzenia w sobie ciekawości świata,
radości z odkrywania i tworzenia.
W 2013 roku do Programu „Perfecta – Mój talent” zaprosiliśmy wszystkie świetlice z województwa

lubelskiego i warmińsko-mazurskiego z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Skoncentrowaliśmy się na
wsparciu placówek w organizacji zajęć wakacyjnych dla swoich podopiecznych.
Świetlice ubiegały się o dofinansowania zajęć w ramach jednego z trzech tematów: Poznaj swój Świat, Poznaj
swój Region, Poznaj swój Kraj. Poza dobrą zabawą i miłym spędzaniem czasu wolnego od szkoły dzieci miały
poszerzyć swoją wiedzę oraz rozbudzić w sobie ciekawość poznawczą.
Kwota dofinansowania wynosiła do 3000 zł.
Jednocześnie każda świetlica, która otrzymała nasze wsparcie mogła wziąć udział w konkursie na stworzenie
relacji zdjęciowo- filmowej z przeprowadzonego projektu. Świetlica, która przygotowała najciekawszy pokaz
otrzymała 3-dniową wycieczkę w wybrane przez siebie miejsce. Placówki, których prezentacje zajęły 2 i 3
miejsce otrzymały nagrody rzeczowe.
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Program Olimpiady Avivy skierowany był do 3 placówek (z województwa mazowieckiego i sąsiadujących
województw). Głównym założeniem programu było zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych, które w
atrakcyjny i ciekawy dla wychowanków sposób pozwolą dzieciom na rozszerzenie wiedzy z wybranych tematów
(związanych z edukacją szkolną dzieci), rozwijanie ich zainteresowania nauką oraz pokazania im, że nauka
wcale nie musi być nudna.

Zwieńczeniem kilkutygodniowej pracy dzieci nad zdobywaniem wiedzy z danego obszaru były olimpiady
zorganizowane wspólnej z pracownikami firmy Aviva, na których dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę oraz miło
spędzić czas.
Rezultaty:
21 świetlic
1 trzydniowa wycieczka
3 olimpiady
650 dzieci
5 grup języka angielskiego
Koszty programu:
106 123,46 zł przeznaczonych na realizację projektów
Źródła finansowania: - środki z darowizny celowej firmy Dax Cosmetics na program „Perfecta – Mój talent”
- środki z darowizny celowej firmy AVIVA na program „Olimpiady Avivy”

4. Program „a KuKu”
Czas realizacji projektu: od 5 stycznia 2009 roku.
Tło realizacji projektu:
Program „a KuKu” powstał, aby pomóc dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej i dać im szansę
na spełnienie marzeń, tych większych i tych małych, o zdrowiu, nauce, wspólnych wyjazdach, a czasami
o całkiem zwykłych dziecięcych przyjemnościach. Pomysłodawcami programu są Fundacja Oriflame
Dzieciom i Fundacja Przyjaciółka. Program „a KuKu” jest długofalowym programem, szansą na rozwój pasji
i zainteresowań dzieciaków, na pozytywne spojrzenie na świat i przyszłość. Czasami spełnienie prostego
marzenia może sprawić, że zmieni się całe życie
Opis podjętych działań:
Beneficjentami programu są podopieczni rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, którzy nie ukończyli
18 roku życia. Opiekunowie dzieci mogą zgłosić swojego podopiecznego do udziału w Programie „a KuKu”
wypełniając wspólnie z podopiecznym wniosek.
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W 2013 roku odbyły się następujące edycje:
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1. Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie! – wspieranie wyjazdów indywidualnych /obozy, kolonie/, dzięki
którym dzieci rozwijają swoje umiejętności i uczą się, co pozwala im lepiej przygotować się do szkoły
i rozszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe lub rozwinąć już posiadane umiejętności. W tej edycji można
składać wnioski np. na: dofinansowanie obozów i kolonii językowych, sportowych, artystycznych, rozwijających
umiejętności życiowe dzieci lub zmniejszających ich deficyty rozwojowe, co wpływa na poprawę ich
funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i szkole.
2. Czas do szkoły! – jeszcze przed wakacjami, chcemy dbać o to, aby dzieci mogły je spędzić beztrosko
i nie musiały martwic się o książki i przybory szkolne w nadchodzącym roku szkolnym. W tej edycji można
składać wnioski o dofinansowanie np. na: dojazdy do szkoły, podręczniki szkolne, przybory szkolne, plecaki
do szkoły, opłaty za internat.
3. Lubię się uczyć! – dajemy szansę dzieciakom na rozwijanie swoich zdolności naukowych, nadrabianie
zaległości oraz wspieramy zdolności dzieci, które pozwolą im na zbudowanie swojej lepszej przyszłości
i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią. W tej edycji można składać wnioski np. na: naukę
języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związaną z nauką, opłaty za szkoły, w tym
np. szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz na: sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju
umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.
Rezultaty:
Program „AKuKu”
Ilość zrealizowanych projektów w 2013 r.: 187
Koszty programu: 			
198 718,30 zł
Źródła finansowania: - Fundacja Oriflame Dzieciom
- Darczyńcy indywidualni
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5. Działalność pożytku publicznego
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Fundacja Przyjaciółka posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach alokowanych przez
podatników środków z 1% podatku pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
Rezultaty: W 2013 r. pomogliśmy 131 dzieciom.
Koszty programu: 410 080,72 zł
Źródła finansowania: alokacja 1% podatku
Pozostała do wydatkowania kwota z przychodów z 1% podatku zostanie wydatkowana w roku 2013.

7. Wybrane Akcje
Qurier Świętego Mikołaja
Fundacja Przyjaciółka, co roku organizuje wyjątkową akcję z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Od 2009 r.
otrzymała ona nazwę Qurier Świętego Mikołaja. W tym roku udało nam się znaleźć 1529 Qurierów Świętego
Mikołaja, czyli ludzi, którzy otrzymali list od dziecka i spełnili jego świąteczne marzenie. W akcji wzięły udział
24 firmy i 32 świetlice środowiskowe.
Święty Mikołaj spełnił marzenia dzieci ze świetlic środowiskowych i terapeutycznych z całej Polski.
Wypełnij Plecak
Sierpień to miesiąc przygotowań do roku szkolnego. Dla wielu rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej to bardzo ciężki czas. Organizujemy akcję, podczas której pracownicy firm mogą zakupić wyprawki
szkolne dla potrzebujących dzieci. Co roku wspólnymi siłami zbieramy plecaki wraz z wyposażeniem
dla 123 dzieci - podopiecznych świetlic środowiskowych. W tym roku do akcji przyłączyły się 3 firmy.
Współpraca z pismami kobiecymi:
Numer charytatywny „Przyjaciółki”.
Akcja pomocy dla Emila, który wpadł do stawu i się topił. Dzięki otrzymanym środkom finansowym mogliśmy
pomóc Emilowi i 2 innym dzieciom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom.
Numer charytatywny „Pani domu”.
Akcja pomocy dla Mikołaja, który boryka się z niepełnosprawnością intelektualną i afazją, a ponadto jest
wychowywany tylko przez ojca.
Otrzymane środki finansowe pochodziły przede wszystkim od wydawcy pism i z akcji przeprowadzanych na
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8. Przynależność do organizacji parasolowych:
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest to grupa praktyków z całej Polski. Naszą misją jest
realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie
biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny
i perspektywy godnego i szczęśliwego życia. Zdaniem Koalicji taki model opieki pozwoli na bardziej efektywne
wydatkowanie środków publicznych. Koalicja dąży do realizacji celów prowadząc działania edukacyjne,
promocyjne i rzecznicze. Zabiegamy o tworzenie dobrego prawa. Fundacja Przyjaciółka jest członkiem Koalicji
od marca 2004 r.
Chcemy propagować informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i dążyć do
stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Jedną z naszych pierwszych inicjatyw było ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który świętujemy,
co rok 30 maja. Ten Dzień ma nie tylko wyrażać szacunek dla rodzin zastępczych i opiekunów z rodzinnych
domów dziecka, czy zwrócić uwagę na ideę rodzinnej opieki zastępczej, ale również zachęcić samorządowców,
polityków, dziennikarzy, i ogół społeczeństwa do wspierania tej idei. Uważamy, że bez względu na sytuację,
opieka zastępcza będzie potrzebna zawsze, że jest to wyjątkowa pomoc na rzecz dzieci i na rzecz ich rodzin, a
opiekunowie zasługują na wszechstronne wsparcie i szacunek.
Forum Darczyńców
Fundacja Przyjaciółka jest członkiem Forum Darczyńców od 2008 roku. Forum Darczyńców w Polsce to związek
niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie
realizowane dla dobra publicznego. Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja, pomoc
społeczna, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie bezrobocia,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich i przedsiębiorczości, przestrzeganie praw
człowieka, współpraca międzynarodowa. Każda z nich określa własne cele, priorytety, zasady i normy
przyznawania wsparcia. Odbiorcami pomocy naszych członków są najczęściej inne organizacje pozarządowe,
obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy także osoby indywidualne. Forum
Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w
przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju
działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką
działalnością zajmują.
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1. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka z dnia 5 sierpnia 2013 r.
2. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka nr 1/09/2013
3. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka nr 2/09/2013
4. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka nr 1/2013
5. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka nr 2/2013
6. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka nr 3/2013
7. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka nr 4/2013
8. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2012
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