SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI
Fundacji Przyjaciółka za rok 2003
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
Alicja Modzelewska

45071201019
69050502955
72062008962
72052805124

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.
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 2003 r. Fundacja Przyjaciółka realizowała swoje cele statutowe poprzez:
Realizacja Programu Edukacyjnego:
• Rozwijanie programu „Niech maj na kogo czeka ” - akcji edukacyjnej skierowanej do
dzieci z domów dziecka /Fundacja Przyjaciółka dociera z t akcj do 85 domów dziecka na
terenie całej Polski/,
• Poszukiwanie i kierowanie do domów dziecka wolontariuszy, którzy pomagaj dzieciom z
placówek opieku czo-wychowawczych w odrabianiu lekcji i nauce /Fundacja Przyjaciółka
w 2003 r. miała podpisan umow z 380 wolontariuszami/,
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-

Zadania wolontariusza:
odrabianie zada domowych
rozwi zywanie problemów naukowych
nauka j zyków obcych
nauka obsługi komputerów
rozwijanie zainteresowa i rozbudzanie pasji
przyja z dzie mi
•

Wydawanie bezpłatnego kwartalnika dla wolontariuszy „Przyjaciele” redagowanego przez
wolontariuszy i dzieci

Działania na rzecz Dnia Rodzicielstwa Zast pczego:
•
•
•
•

Działalno na rzecz propagowania rodzicielstwa zast pczego
Nawi zanie kontaktów z mediami i zainteresowanie ich problematyk rodzin zast pczych
Podj cie działa na rzecz ustanowienia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zast pczego
Akcja poszukiwania rodziny zast pczej dla rodze stwa z Zamo cia
Akcje:

•
•
•
•
•
•

Pomoc w odzyskaniu zdrowia Monice Gałce z domu dziecka w Zwierzy cu
Konkurs plastyczny dla wychowanków domów dziecka
Aukcja prac wykonanych przez dzieci z domu dziecka w internecie
Wycieczka dla zwyci zców konkursu do Legolandu w Danii
Akcja wi teczna przekazywania prezentów dla dzieci z domu dziecka w Warszawie przy ulicy
Koroty skiego
Wigilia dla wolontariuszy i ich podopiecznych

2) 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 2003 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalno ci gospodarczej.
3) Odpisy uchwała zarz du:
4) Przychody:
• Darowizny :
• Pozostałe przychody:
• Przychody finansowe:
5) Koszty:
•
•
•
•

Realizacja celów statutowych:
Administracja:
Działalno gospodarcz :
Pozostałe:

1.000.897,87
2.818,58
17.033,96
182.163,63
231.744,90
0,00
254,92
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6) Dane:
•

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

6
Kierownik Projektu
Koordynator
Specjalista d/s Programów
Specjalista ds. Kadr i Płac
Ksi gowa
Specjalista d/s Podatkowych

cały etat
cały etat
½ etatu
¼ etatu
¼ etatu
¼ etatu

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalno ci gospodarczej.
•

Ł czna kwota wynagrodze wypłaconych :
195.385,89
- Wynagrodzenia:
169.285,54
- Narzuty na wynagrodzenia
23.188,29
- Premie:
0
- Inne wiadczenia:
2.912,06
- 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:
28.614,00
• Udzielone przez Fundacj po yczki pieni ne: nie dotyczy
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
nie dotyczy
• 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
1.324, 00
Maj tek obrotowy 652.635,70
PASYWA
Fundusze własne
Zobowi zania
krótkoterminowe
i fundusze

639.382,59
18.852,11

7) Dane o działalno ci zleconej przez fundacji przez podmioty pa stwowe i samorz dowe oraz o
wyniku finansowych tej działalno ci:
8) Rozliczenia fundacji z tytułu ci cych zobowi za podatkowych, a tak e informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych:
W 2004 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2003 przez firm
„Euroconsult” Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie.
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