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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 kilkanaście milionów złotych. Fundację wspierają
wolontariusze z całej Polski, współpracujemy z domami dziecka i rodzinami zastępczymi, przekazaliśmy kilkaset
stypendiów i przeprowadziliśmy tysiące godzin szkoleń, 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.

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

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
mBank 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001
mBank 45 1140 1010 0000 5494 1000 1002
mBank 18 1140 1010 0000 5494 1000 1003
mBank 61 1140 1010 0000 5494 1000 1005
mBank 07 1140 1010 0000 5494 1000 1007
mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008
mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009
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Władze organizacji:
			
Data Rejestracji:
Numer KRS:		
Numer Regon:		

Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
20.12.2001 r.
0000074781
017162554

Zarząd Fundacji:
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 2014

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:
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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 1/09/2014
„Zarząd Fundacji Przyjaciółka postanawia, przeznaczyć środki z alokacji 1% za rok podatkowy 2014, przede
wszystkim na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym, które w 2015 roku rozpoczynają naukę w szkole.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie. /kopia w załączeniu/

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 2/09/2014
„Zarząd Fundacji Przyjaciółka działając na podstawie § 19 Statutu, oraz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4 ustawy o
rachunkowości, uchwala co następuje:
§1
Fundacja Przyjaciółka jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.
§2
Fundacja Przyjaciółka będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad
przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o
rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art.
48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie. /kopia w załączeniu/
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Rada Fundacji:
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UCHWAŁA NR 1/2014
Rada Fundacji Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000074781, w składzie:
•
•
•

Małgorzta Sobońska,
Marek Jakóbisiak, oraz
Marek Kościkiewicz

zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Fundacji oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości podejmuje uchwałę
następującej treści:
„Rada Fundacji Przyjaciółka postanawia powierzyć firmie BETA Auditing Beata Rękawek
02-781 Warszawa, ul. Czapli 43, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za
rok obrotowy 2013.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA NR 2/2014
„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 2013, zawierające
opis podjętych działań w ramach programów:
1. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej i podopiecznych świetlic środowiskowych.
2. Fundusze stypendialne dla wychowanków pieczy zastępczej.
3. Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
4. Program aKuKu.
5. Działalność pożytku publicznego finansowana ze środków otrzymywanych, jako alokacja 1% podatku.
6. Wybrane akcje: Qurier Świętego Mikołaja, Wypełnij Plecak, numery charytatywne czasopism.
7. Przynależność do organizacji parasolowych (związków stowarzyszeń): Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej i Forum Darczyńców.”
/kopia w załączeniu/

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2014
7

UCHWAŁA NR 3/2014
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego „Fundacji Przyjaciółka” za rok
obrotowy 2013 i po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2013 składające się z:
1. Bilansu o sumie bilansowej 549 597,03 zł.
2. Rachunku wyników o wyniku finansowym 270 665,95 zł.
3. Informacji o wyniku na działalności statutowej 339 460,17 zł.”
Rada Fundacji decyduje o przeznaczeniu wyniku finansowego na działalność statutową Fundacji Przyjaciółka.
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.

UCHWAŁA NR 4/2014
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” postanawia udzielić absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom zarządu
„Fundacji Przyjaciółka” działającym w roku 2013:
1. Zbigniewowi Napierale, Prezesowi Zarządu,		
2. Joannie Luberadzkiej-Gruca, Wiceprezesowi Zarządu,
3. Alicji Modzelewskiej, Członkowi Zarządu, 			
4. Izabeli Bochenek-Strauss, Członkowi Zarządu, 		

udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,

z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
UCHWAŁA NR 5/2014
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” postanawia po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz
z rachunkiem wyników za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r., wykazującym nadwyżkę przychodów nad
kosztami w kwocie 270.665,95 zł., decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2013 na zwiększenie
przychodów następnego roku obrotowego.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie /kopia w załączeniu/.
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Kontrole działalności Fundacji w 2014 roku nie zostały przeprowadzone.
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W 2015 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 przez firmę
BETA Auditing Beata Rękawek, 02-781 Warszawa, ul. Czapli 43:
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA o sprawozdaniu finansowym Fundacji Przyjaciółka
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19 Warszawa
I. Opinia jest przeznaczona dla Rady i Zarządu Fundacji Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie.
II. Dokonałam badania sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
r. obejmującego:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r.,
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 483 043,32 zł,
• rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto 190 510,78 zł
• dodatkowa informacja i objaśnienia,
• sprawozdanie z działalności Fundacji,
oraz dokumentacja finansowo - księgowa, na podstawie której sporządzono sprawozdanie finansowe.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Fundacji, który jest zobowiązany do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą o rachunkowości”.
Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
[...]
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie o nim opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości, 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.
Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
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IV. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej
Fundacji na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.,
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b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej powyżej
ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy
Fundacji.
V. Sprawozdanie z działalności Fundacji jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości, a
zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Beata Rękawek
Biegły rewident nr ew.011013
„BETA” AUDITING Beata Rękawek
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Nr ew. 3298
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
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Darowizny
w tym: przychody z działalności o charakterze pożytku publicznego
Przychody finansowe - odsetki bankowe

1 490 592,61
304 757,18
5 674,89

Spadki
Zapisy
Środki ze źródeł publicznych
w tym: z budżetu państwa
z budżetu gminy
Pozostałe przychody - spisane zobowiązanie
Razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,87
1 496 280,37

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach:

W 2014 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 2014 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:
Realizacja celów statutowych
w tym: działalność o charakterze pożytku publicznego
Pozostałe (zaokrąglenia)
Koszty finansowe (różnice kursowe)
Administracja
Działalność gospodarcza
Razem

1 210 862,10
1 210 862,10
0,03
24,55
94 882,91
0,00
1 305 769,59
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Liczba osób zatrudnionych:
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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

308 793,57
249 027,14
0,00
0,00
10 296,41
49 470,02
0,00

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 Członkowie Zarządu nie otrzymali w
i innych organów fundacji:
2014 roku wynagrodzenia z tytułu
pełnionych w tych organach funkcji.
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom innych Członkowie Rady Fundacji Przyjaciółka
organów fundacji:
nie otrzymali w 2014 roku
wynagrodzenia.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Nie wypłacano wynagrodzeń osobom kierujących tą działalnością.
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12. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:
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W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

2 250,00
2 250,00
0,00

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

Fundacja Przyjaciółka
nie udzieliła w 2014 roku
pożyczek pieniężnych.

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach ze wskazaniem banku:
Bank i numer konta:
Subkonta:		

Bank i numer konta:
Subkonta:		
			
			
			
			

Deutsche Bank Polska S.A. 79 1880 0009 0000 0011 0139 1009 - 1584,01 zł
Deutsche Bank Polska S.A. 57 1880 0009 0000 0011 0139 1017 - 0 zł
Deutsche Bank Polska S.A 35 1880 0009 0000 0011 0139 1025 - 42 922,47 zł
Deutsche Bank Polska S.A 13 1880 0009 0000 0011 0139 1033 - 0 zł
Deutsche Bank Polska S.A 38 1880 0009 0000 0011 0139 1068 - 18 917,65 zł
Deutsche Bank Polska S.A 16 1880 0009 0000 0011 0139 1076 - 0 zł
Deutsche Bank Polska S.A 91 1880 0009 0000 0011 0139 1084 - 75 380,00 zł
Deutsche Bank Polska S.A 88 1880 0009 0000 0011 0139 1041 - 182 369,85 zł
mBank 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001 - 156 220,65 zł
mBank 45 1140 1010 0000 5494 1000 1002 - 0 zł
mBank 18 1140 1010 0000 5494 1000 1003 - 272,23 zł
mBank 61 1140 1010 0000 5494 1000 1005 - 4295,36 zł
mBank 07 1140 1010 0000 5494 1000 1007 - 0 zł
mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008 - 0 zł
mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009 - 81,10 zł

15. Dane o nabytych obligacjach:

Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2014 roku obligacji.

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji:

Fundacja Przyjaciółka w 2014 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781

17. Dane o nabytych nieruchomościach:
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Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2014 roku nieruchomości.
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18. Dane o nabytych środkach trwałych:

Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2014 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
483 043,32 Zobowiązania
krótkoterminowe
i fundusze

385 838,83
97 204,49

20. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.

Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych – 97 204,49 zł

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

Fundacja Przyjaciółka nie realizowała w 2014 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 2014 ROKU.
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1. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej
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Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku, na przestrzeni lat była rozszerzana i zmieniana
grupa beneficjentów projektu.
Tło realizacji projektu:
Od 2014 roku kierujemy wolontariuszy przede wszystkim do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka z terenu Warszawy.
Wolontariusz pomaga dziecku np. w odrabianiu lekcji, w określonym czasie np. 2h w tygodniu. Pomoc ma
charakter długofalowy, 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.
Wielu naszych wolontariuszy uczy języków obcych, pomaga w przedmiotach ścisłych, spędza z dziećmi czas lub
organizuje zajęcia dodatkowe.
Spotykania z dzieckiem odbywają się w domu, w którym mieszka.
Dla chętnych oferujemy szkolenia, na którym można dowiedzieć się więcej o wolontariacie i o tym jak pracować
z dziećmi, które mogą mieć różne problemy.
Wolontariusze naszej fundacji są ubezpieczeni i w uzasadnionych przypadkach otrzymują zwrot kosztów
dojazdu.
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 aspekt przyjaźni, jaka rodzi się
pomiędzy dziećmi i wolontariuszami.
Najważniejsze w naszym projekcie są dwa cele:
1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy wspierają dzieci,
2. Umożliwianie podopiecznym pieczy zastępczej 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 na terenie Warszawy 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 dobre dla
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.
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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Rezultaty w roku 2014:
250 zgłoszeń od wolontariuszy, chętnych do podjęcia pracy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domów dziecka
50 wolontariuszy skierowanych przede wszystkim do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
40 placówek, do których zostali skierowani wolontariusze.
37 nowych umów podpisanych z wolontariuszami.
Koszty programu wolontariatu w 2014 roku wyniosły: 5188,32 zł
Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

2. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej.
Czas realizacji projektu: Nasz fundusz stypendialny jest starszy niż sama Fundacja Przyjaciółka. Zanim jeszcze
powołana została fundacja tygodnik „Przyjaciółka” przekazywał stypendia finansowe studentom, którzy
wychowali się w domu dziecka, które przejęła Fundacja.
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. Chcemy im pomóc uwierzyć w siebie, dlatego staramy się wspierać rozwój ich pasji i talentów.
Fundacja przyznaje stypendia przede wszystkim dzieciom, które się wychowują w domach dziecka, rodzinnych
domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Prowadzimy fundusz stypendialnych dla gimnazjalistów, licealistów i studentów oraz program „I Ty możesz
sięgnąć gwiazd”.
W minionych latach przyznawaliśmy stypendia wspólnie z SC Johnson i dwutygodnikiem „Viva!”. Wielu z
naszych gimnazjalistów zmaga się z decyzją, czy podjąć naukę w szkołach „maturalnych”, czy rozwijać swoje
umiejętności i zainteresowania. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc, ma im pomóc podjęciu decyzji
o wyborze szkoły, czy o dalszym rozwijaniu swoich pasji i pokazać, że na każdym etapie nauki znajdzie się ktoś,
kto może wesprzeć ich aspiracje.
Od 2008 roku prowadzimy także prywatny fundusz stypendialny ufundowany przez osoby polskiego
pochodzenia z Wielkiej Brytanii, które finansują stypendia dla studentów z domów dziecka i rodzinnych domów
dziecka.
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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.
Wnioski stypendialne są przyjmowane raz w roku.
• Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
W ramach tego programu przyznajemy stypendia naukowe.
W ramach programu stypendialnego przyznajemy dofinansowanie dzieciom, które wychowują się w pieczy
zastępczej: w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
• Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych.
W ramach tego programy przyznajemy stypendia naukowe dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej:
w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
• Program stypendialny „Viva – I Ty możesz sięgnąć gwiazd”
To wyjątkowy fundusz stypendialny realizowany wspólnie z dwutygodnikiem Viva! Wspieramy wychowanków
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, aby mogli rozwijać swoje zdolności i talenty.
Rezultaty: W 2014 roku:
Kontynuujemy pomoc stypendialną dla 3 studentek. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach w
kwocie 500 zł.
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W 2014 roku Fundacja Przyjaciółka objęła opieką 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendyści otrzymują
pomoc w formie pieniężnej w kwocie 350 zł miesięcznie przez cały rok kalendarzowy. Ponadto przyznaliśmy 2
wyróżnienia w jednorazowej kwocie 350 zł.

18

W ramach programu stypendialnego dla gimnazjalistów Fundacja Przyjaciółka przyznała 13 stypendiów
(płatnych miesięcznie przez cały rok w kwocie 250 zł) oraz 38 wyróżnień (jednorazowa kwota 250 zł).
W ramach programu stypendialnego „Viva – I Ty możesz sięgnąć gwiazd” Fundacja Przyjaciółka wypłaca
stypendia 15 osobom.
Koszty programu: W sumie w 2014 roku przyznaliśmy pomoc stypendialną na kwotą 139 200 zł.
Źródła finansowania: - środki z darowizn celowych firm DANSTAN, SC Johnson
		
- środki z darowizn celowych prywatnych darczyńców Fundacji Przyjaciółka

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.
Edycja 2014 była skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z małych miejscowości (do 20 000
mieszkańców) w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
Grupy młodzieży, pod nadzorem opiekuna świetlicy, mogły starać się o udział w dwutygodniowym OBOZIE
LIDERÓW. Obóz odbył się w Zakopanym. Pod okiem doświadczonych instruktorów młodzież mogła rozwinąć
swoje umiejętności liderskie, zdobyć wiedzę jak tworzyć i realizować projekty oraz działać na rzecz swojej
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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miejscowości.
Ta edycja programu miała na celu rozbudzenie w młodych ludziach poczucia sprawczości, rozwijanie ich
organizacyjnych i przywódczych zdolności, co w konsekwencji pozwoli im być w przyszłości lokalnymi liderami
działań rozwijających ich małe miejscowości.
Rezultaty:
32 dzieci uczestniczących w Obozie Liderów
1 dwutygodniowy Obóz Liderów
14 nadesłanych projektów
7 placówek zaproszonych do programu
1 sfinansowany projekt Młodych Liderów
Koszty programu:
60 000 zł przeznaczonych na realizację projektów
Źródła finansowania: środki z darowizny celowej firmy Dax Cosmetics na program „Perfecta – Mój talent”

4. Program „a KuKu”
Czas realizacji projektu: od stycznia 2009 r.
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.
W 2014 roku odbyły się następujące edycje:
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
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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. 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 związana 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:
Ilość zrealizowanych projektów w 2014 r.: 103
Koszty programu: 			
126 479,55 zł
Źródła finansowania: - Fundacja Oriflame Dzieciom
- Darczyńcy indywidualni

5. Akcja „Pomaganie to nie wody lanie”

Organizatorami są firma Geberit Sp. z o.o. i Fundacja Przyjaciółka.
Opis podjętych działań:
Do udziału w Akcji zaprosiliśmy rodzinne domy dziecka (w myśl Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej) z całej Polski. Można było otrzymać kwotę 2.000 zł, która stanowi
uśredniony zwrot rocznych kosztów zużycia wody w Rodzinnym Domu Dziecka. Aby wziąć udział w Akcji
należało przygotować krótki (1 minutowy) filmik, w którym:
• dzieci opowiedzą dlaczego warto oszczędzać wodę lub
• pokażą jak to robią w domu lub
• dorośli pokażą, jak ich rodzina oszczędza wodę lub
• jak uczą dzieci tego, aby oszczędzać wodę.
Rezultaty:
Ilość rodzinnych domów dziecka, które wzięły udział w akcji – 18
Koszt nagród – 12 500 zł
Źródła finansowania: Firma Geberit
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6. 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 2014 r. pomogliśmy 248 dzieciom.
Koszty programu: 422 104,90zł
Źródła finansowania: alokacja 1% podatku
Pozostała do wydatkowania kwota z przychodów z 1% podatku zostanie wydatkowana w roku 2015.

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 spełniliśmy marzenia 1706 dzieci z 39 świetlic
środowiskowych i wiejskich z całej Polski. W akcji wzięli udział pracownicy 29 firm.
Qurier dotarł do placówek z miejscowości: Staświny, Zalesie koło Milejewa, Nisko, Śrem, Kęty, Bielawa,
Puchaczów, Wałbrzych, Świdnica, Czyprki, Wyszowate, Lipno, Jeżowe, Warszawa, Kleczew, Konarzew, Polanica
Zdrój, Jasło, Drulity, Opin, Jelenia Góra, Wałbrzych, Marki, Wrocław, Piastów, Łódź, Janowice Wielkie, Żabia
Wola, Orneta, Uzdowo, Orzysz, Janowo, Mniszek, Skarszyn, Kożuchy Wielkie, Konopki Nowe, Gąsiorowo,
Bażyny, Międzyrzec Podlaski
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. W tym roku wraz z pracownikami 9 firm udało nam się przygotować 372
wyprawki.
Malujemy uśmiechy
V33, ekspert w dziedzinie ochrony i pielęgnacji drewna, wspólnie z Fundacją Przyjaciółka, wspierał rodzinne
domy dziecka fundując w ramach akcji Malujemy uśmiechy domki zabaw dla dzieci. Pierwszy z nich został
przekazany rodzinnemu domowi dziecka z Wielkopolski 30 maja, w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego.
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Wydarzenie rozpoczęło konkurs, w którym kolejne rodzinne domy dziecka mogą wygrać domki dla swoich
dzieci.
Domki trafiły do 5 rodzinnych domów dziecka z następujących miejscowości: Borzytuchom, Grzmiąca, Bytów,
Pomiechówek, Krasnowice.
Gwiazdy na gwiazdkę
Spotkanie Gwiazd z małymi pacjentami Centrum Zdrowia Dziecka. Dzieci odwiedzili: Piotr Kupicha, Patrycja
Markowska i Dawid Kwiatkowski.
Obrazki do pokoju Twojego Dziecka
Wystawa i aukcja charytatywna, z której całkowity dochód przekazany został na pomoc chorym dzieciom,
podopiecznym Fundacji Przyjaciółka.
Na aukcji można było wylicytować prace kultowych ilustratorów - m.in. Józefa Wilkonia, Janusza Stannego,
Bogdana i Wandy Orlińskich, Edwarda Lutczyna, Franciszka Maśluszczaka, Krystyny Lipki-Sztarbałło, Mariana
Nowińskiego, Ewy Stiasny, Aleksandry i Daniela Mizielińskich, Agaty Dudek, Marianny Oklejak i wielu, wielu
innych.
Na wystawie zgromadzono przepiękne, bajeczne ilustracje, które przez lata drukowane były na łamach
miesięcznika „Twoje Dziecko”. Wśród autorów są m.in. Agata Dudek, Marianna Oklejak, Joanna Gwis, Dorota
Wojciechowska.
Współpraca z pismami kobiecymi:
Numer charytatywny „Przyjaciółki”.
Akcja charytatywna „Pomagamy wcześniakom” - Dzięki niej mogliśmy pomóc w leczeniu Gabrysi, która po
urodzeniu ważyła tylko 900 g.
Numer charytatywny „Mamo to ja”.
Akcja pomocy dla Karolinki, która urodziła się z zespołem Downa. Dzięki części dochodu ze sprzedaży
czerwcowego numeru „Mamo to ja” mogliśmy wspomóc jej rehabilitację.
Otrzymane środki finansowe pochodziły przede wszystkim od wydawcy pism i z akcji przeprowadzanych na
łamach pisma kierowanych przede wszystkim do reklamodawców.
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Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest to grupa praktyków z całej Polski. Reprezentujemy różne
środowiska. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą
wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą
miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy 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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Załączniki:
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1. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 1/09/2014
2. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 2/09/2014
3. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 1/2014
4. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 2/2014
5. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 3/2014
6. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 4/2014
7. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 5/2014
8. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2014.
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