SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI
Fundacji Przyjaciółka za rok 2002.
1) Fundacja Przyjaciółka ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa, wpisana do KRS 10.01.2002 r.,
KRS nr 74781, Regon 017162554,
Zarz d Fundacji:
Prezes Zarz du
Wiceprezes Zarz du
Członek Zarz du - Dyrektor Wykonawczy
Członek Zarz du

Zbigniew Napierała
Paweł Satkowski
Izabela Bochenek
Ewa Niezbecka-Piechal

45071201019
69050502955
72062008962
58042702844

Celami Fundacji s :
1. Wspieranie edukacji dzieci i młodzie y,
2. Działanie na rzecz ochrony zdrowia kobiet oraz dzieci i młodzie y,
3. Wspieranie ochrony praw dziecka oraz praw kobiet samotnie wychowuj cych dzieci,
4. wiadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej dla dzieci ze szczególnym uwzgl dnieniem
dzieci chorych, osieroconych lub z rodzin wielodzietnych,
5. wiadczenie pomocy humanitarnej ofiarom kl sk ywiołowych i działa wojennych na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizowanie i udział w finansowaniu akcji maj cych promowa ochron zdrowia dzieci i kobiet,
Organizowanie i udział w finansowaniu akcji do ywiania dzieci,
Finansowanie kosztów leczenia dzieci,
Pomoc w zakupie sprz tu medycznego dla placówek zajmuj cych si leczeniem dzieci,
Dofinansowywanie działalno ci domów dziecka oraz schronisk dla samotnych matek,
Zakup podr czników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
Fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci,
Organizowanie placówek wiadcz cych pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców
odpowiednich porad dotycz cych praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowuj cych dzieci,
W 2002 r. Fundacja Przyjaciółka realizowała swoje cele statutowe poprzez:
•
•
•
•
•

Rozwijanie akcji edukacyjnej skierowanej do dzieci z domów dziecka,
Powi kszanie ilo ci wolontariuszy wiadcz cych pomoc edukacyjn dla dzieci na terenie
placówek opieku czo-wychowawczych,
Organizowanie nauki j zyków obcych w domach dziecka,
Zakup komputerów i drukarek dla domów dziecka,
Pozyskiwanie i kupowanie programów edukacyjnych
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•
•
•
•

Wspieranie dzieci osieroconych przez dofinansowanie wyjazdów letnich upominków
wycieczek oraz upominków okoliczno ciowych,
Fundowanie stypendiów naukowych dla wychowanków domów dziecka,
Dofinansowanie leczenia dzieci chorych z rodzin pełnych i osieroconych,
Przeprowadzili my woluntarystyczne badania stanu zdrowia dzieci osieroconych w ramach
promocji zdrowia w domach dziecka.

3) Fundacja mo e prowadzi w kraju i za granic , zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie
przepisami, działalno gospodarcz w zakresie:
1. Działalno ci wydawniczej,
2. Usług reklamowych,
3. Po rednictwa w zakresie usług wydawniczych i reklamowych.
W 2002 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalno ci gospodarczej.
4) Odpisy uchwała zarz du:
5) Przychody:
•
•
•

Darowizny :
W tym zbiórka publiczna:
Przychody finansowe:

1.002.799,36
23.326,95
16.862,71

6) Koszty:
•
•
•
•

Realizacja celów statutowych:
Administracja:
Działalno gospodarcz :
Pozostałe:

923.886,45
257.308,04
0,00
0,00

7) Dane:
•

Liczba osób zatrudnionych:
Joanna Luberadzka–Gruca
Małgorzata Suchocka
Teresa D bska
Danuta liwi ska

4 (2 pełne etaty i 2x ¼ etatu)
Kierownik Projektu
Koordynator
Specjalista ds. Kadr i Płac
Ksi gowa

cały etat
cały etat
¼ etatu
¼ etatu

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalno ci gospodarczej.
•

Ł czna kwota wynagrodze wypłaconych :
196.315,42
- Wynagrodzenia:
168.038,40
- Narzuty na wynagrodzenia
26.137,49
- Premie:
- Inne wiadczenia:
2.139,53
- Wynagrodzenia osób zatrudnionych wył cznie w działalno ci gospodarczej: 0

•

Wysoko rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarz du i innych organów
fundacji:
0
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie:
Udzielone przez Fundacj po yczki pieni ne: nie dotyczy

•
•
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•
•
•
•
•

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 200.000 zł
(do 4/01/2003 r.) ABN AMRO BANK (POLSKA) S.A.
Warto nabytych obligacji oraz wielko obj tych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie dotyczy
Nabytych nieruchomo ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko ci kwot wydatkowanych na to
nabycie:
nie dotyczy
Nabytych pozostałych rodków trwałych:
Warto aktywów i zobowi za fundacji uj tych we wła ciwych sprawozdaniach
finansowych sporz dzanych dla celów statystycznych:
AKTYWA
Maj tek trwały
5.340,28
Maj tek obrotowy 669.568,22
PASYWA
Fundusze własne
Zobowi zania
krótkoterminowe
i fundusze

32.795,63
646.387,87

8) Dane o działalno ci zleconej przez fundacji przez podmioty pa stwowe i samorz dowe oraz o
wyniku finansowych tej działalno ci:
9) Rozliczenia fundacji z tytułu ci cych zobowi za podatkowych, a tak e informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych:
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzone kontrola Fundacji Przyjaciółka.
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