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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
Fundacji Przyjaciółka za rok 2006 

 
1) Fundacja Przyjaciółka ul. Wiejska 19, 00-480 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 Zbigniew Napierała Skorpiona 12 
61-244 Poznań-
Nowe Miasto 

45071201019 

Wiceprezes Zarządu Paweł Satkowski Mielczarskiego 
1/68 
02-798 Warszawa 

69050502955 

Członek Zarządu  
Dyrektor Wykonawczy 

Izabela Bochenek Ateńska 10/44 
03-978 Warszawa 

72062008962 

Członek Zarządu Alicja Modzelewska Rakowiecka 34/7 
02-532 Warszawa 

72052805124 

Rada Fundacji Przyjaciółka: 

Małgorzata Sobońska Prawnik 

Beata Pawlikowska PodróŜnik 

Marek Jakóbisiak Profesor Immunologii 

Marek Kościkiewicz Muzyk 

 
 

Fundacja prowadzi działalność na rzecz: Fundacja prowadzi działalność o charakterze 
poŜytku publicznego w zakresie realizacji 
następujących celów: 

1. dzieci i młodzieŜy osieroconych lub z rodzin 
wielodzietnych, 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności 2. wspierania integracji zawodowej i społecznej 
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trudnej młodzieŜy, w tym młodzieŜy 
pochodzącej z rodzin patologicznych i 
sprawiających problemy wychowawcze, 

grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim 
trudnej młodzieŜy, w tym młodzieŜy 
pochodzącej z 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 Ŝywiołowych i działań wojennych, 5. ochrony i promocji zdrowia; 

6. innych osób, które znalazły się w szczególnie 
trudnej sytuacji Ŝyciowej lub materialnej w 
stosunku do społeczeństwa. 

6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 7. wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 

 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i 
męŜczyzn; 

 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 
Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 
kraju i za granicą; 

 13. promocji i organizacji wolontariatu wśród 
młodzieŜy 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. 
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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 doŜywiania dzieci,  

3. finansowanie kosztów leczenia dzieci, 

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 
podwyŜszanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom 
rynku pracy; 

11. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieŜy 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 młodzieŜy 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, 
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W 2006 r. Fundacja Przyjaciółka realizowała swoje cele statutowe poprzez 
prowadzenie programów i akcji: 
 
Fundacja Przyjaciółka od początku swojej działalności pomaga tym, którym najtrudniej 
pokonywać problemy, dzieciom osieroconym, odrzuconym, samotnym, niepełnosprawnym i 
chorym, a takŜe ubogim. 
 
Tak jak we wszystkich poprzednich latach, takŜe w tym roku 250 naszych wolontariuszy, w 
ramach programu „Niech mają, na kogo czekać”, odwiedzało dzieciaki w domach dziecka, 
pomagało im w nauce i przyjaźniło się z nimi, zabierało ich do swoich rodzinnych domów i 
organizowało im wolny czas. Rozpoczęliśmy rozwijanie tego programu w ramach zadania 
zleconego przez MPiPS  „Więzi – program wsparcia wolontariuszy dla wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”, wspieranego przez 
Fundusz Inicjatyw Pozarządowych, o nowych wolontariuszy i o wolontariat w rodzinach 
zastępczych. 
 
Przekazujemy stypendia finansowe studentom, którzy wychowali się w domu dziecka. 
Mamy takich stypendystów juŜ 18. W 2006 roku przyznaliśmy dwa stypendia dla Jadwigi 
Bolińskiej i Moniki Sokołowskiej. 
Od dwóch lat wspólnie z firmą Henkel przyznajemy takŜe stypendia dla gimnazjalistów. W 
2006 roku 20 wychowanków domów dziecka otrzymało takie stypendia. 
 
Rozszerzając naszą akcję na rzecz podopiecznych domów dziecka realizujemy program 
„Nadzieja na jutro” dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczą się cały rok 
intensywnie języka obcego oraz jak poznawać swoje mocne strony, jak szukać pracy i dlaczego 
warto wierzyć w siebie. Chcemy pomóc tym młodym ludziom, u progu dorosłego Ŝycia w 
dokonywaniu mądrych wyborów, od których zaleŜy ich przyszłość. Tylko w tym roku 
przeszkoliliśmy blisko 300 wychowanków. 
 
Wierzymy jednak, Ŝe najlepsze miejsce dla kaŜdego dziecka to rodzina. Kiedy nie ma 
moŜliwości, aby było ono bezpieczne i kochane przez własnych rodziców, powinno trafić pod 
opiekę rodziny zastępczej. Dlatego wspieramy kampanię „Rodzice zastępczy miłość 
prawdziwa”, zmianę przepisów, które ułatwić mają rozwój tej formy opieki nad dziećmi i akcje 
informacyjne na ten temat.  Dlatego jesteśmy w „Koalicji na rzecz rodzinnej opieki 
zastępczej” i zrealizowaliśmy w 2006 roku projekt „Aktywne wspieranie rodzicielstwa 
zastępczego”, wspierany przez Departament Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania 
Dyskryminacji MPiPS, w ramach, którego przygotowaliśmy film telewizyjny o rodzinach 
zastępczych i 60.000 broszurek z informacjami jak zostać rodzicem zastępczym i kiedy juŜ nim 
jesteś, które rozesłaliśmy do wszystkich powiatów. 
 
Od początku istnienia Fundacji pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym. 
Sfinansowaliśmy operację 9-letniego Mateusza w klinice w Bremenn oraz leczenie małego 
Filipka z dysplazją oskrzelowo-płucną, który dzięki szczepionce ma szansę na zdrowe i 
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szczęśliwe dzieciństwo. Wśród dzieci, którym pomogliśmy, przede wszystkim dzięki pomocy 
osób, które przekazały nam 1% swojego podatku, jest dwuletni Marcinek, który potrzebował 
pompy insulinowej, Maciuś ośmioletni, który urodził się bez nóŜki i potrzebował protezy, 
Nicola, która potrzebowała operacji oczu, 6-letnia Kasia, która potrzebowała turnusu 
rehabilitacyjnego, Mateusz, który urodził się z jaskrą i zaćmą i któremu dofinansowaliśmy 
zabieg wszczepienia soczewki, 6-letni Kacper i 9-letni Bartosz, którzy potrzebowali operacji 
oczu, Antoś, który zachorował na cukrzycę i który mimo swoich 3 lat, musiał być 16 razy 
dziennie kłuty, dopóki nie kupiliśmy mu pompy insulinowej, Dawid, któremu dofinansowaliśmy 
operację, Kamila, która cierpiała na zwyrodnienie kręgosłupa, które zagraŜało jej Ŝyciu i która 
została zoperowana i bardzo wiele innych dzieci.  
 
Zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Samsung aukcję charytatywną obrazów, z której dochód w 
tym roku przeznaczyliśmy dla dzieci z domu dziecka w Równem. 
 
Co roku organizujemy takŜe akcję świąteczną, w której świetlice środowiskowe pomagają nam 
znaleźć ubogie dzieci, których nie odwiedza Święty Mikołaj. W tym roku przy naszej pomocy 
osoby prywatne przekazały tym dzieciom ponad 700 wymarzonych prezentów świątecznych. 

 

2) Fundacja moŜe 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 2006 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie realizowała 
odpłatnych świadczeń. 
 

3) Odpisy uchwał zarządu w załączeniu  
4) Przychody: 
 
Darowizny              1.176.932,80    
W tym: przychody z działalności o charakterze poŜytku 

publicznego 
                   

Przychody finansowe                      14.869,14    
Pozostałe przychody  
Razem        
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5) Koszty: 
 
Realizacja celów statutowych 726.613,35    

W tym: działalność o charakterze poŜytku 
publicznego 

                                    

Pozostałe  
Koszty finansowe                                             
Administracja 322.132,72                                  
Działalność gospodarczą                                                    -      
Razem                                
 

6) Dane: 
• Liczba osób zatrudnionych:     8  
  

Joanna Luberadzka–Gruca Kierownik Projektu cały etat 
Małgorzata Suchocka Koordynator 7/8 etatu 
Joanna Kuzebska Specjalista d/s Programów 1/2 etatu 
Zofia Ewa Stańczyk Specjalista d/s Kadr i Płac umowa zlecenie 
Danuta Śliwińska Księgowa 1/4 etatu 
Mirosław Mikos Specjalista d/s Podatkowych 1/4 etatu 
Joanna Srebnicka  umowa zlecenie 
Łukasz Piecuch  umowa zlecenie 

 
Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej. 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych :                
W tym łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie:                

 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem 

 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę   

Wynagrodzenia        234.168,25 
Premie                
Inne świadczenia             
Narzuty na wynagrodzenia 34.918,08    
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             
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• Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu i innych organów 

fundacji:  
 

Członkowie Zarządu Fundacji Przyjaciółka nie otrzymali w 2006 roku wynagrodzenia. 
 

• Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne:  
 

       Fundacja Przyjaciółka nie udzieliła w 2006 roku poŜyczek pienięŜnych. 
   

• Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
 

Deutsche Bank Polska SA 180.000,00 zł /odsetki naliczone nie zrealizowane/ 
 

• Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

 

Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2006 roku obligacji oraz akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
  

• Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
to nabycie:  

       
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2006 roku nieruchomości 
 

• Nabytych pozostałych środków trwałych:  
 

Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2006 roku środków trwałych. 
 

• Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 
AKTYWA PASYWA 

Majątek trwały 0, 00 Fundusze własne 333.162,32 
Majątek obrotowy 395.517,11 Zobowiązania 

krótkoterminowe  
i fundusze 

  62.354,79 

    
7) Dane o działalności zleconej przez fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o 

wyniku finansowych tej działalności: 
 

Fundacja Przyjaciółka realizowała w 2006 roku następujące projekty dofinansowane ze 
środków publicznych: 
 

1. „Nadzieja na jutro” - cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. 
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Kwota dotacji w roku 2006  
określona w umowie:      169.012,42 zł  
Poniesione wydatki      325.358,63 zł    
Pokrywane ze środków własnych     22.314,48 zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji             0,00 zł 
zwrócona na konto Zleceniodawcy             0,00 zł 

 
2. Więzi – program wsparcia wolontariuszy dla wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych – zadanie zlecone w ramach 
FIO przez Departament PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  
Projekt promuje wolontariat jako element budowania zaangaŜowania i wraŜliwości 
społecznej, a równocześnie wspiera młodzieŜ i dzieci zagroŜone wykluczeniem 
społecznym i niskim poziomem wykształcenia. 
 

Kwota dotacji w roku 2006  
określona w umowie:     23.055,00 zł 
 
Poniesione wydatki       21.768,82 zł 
W tym pokrywane z dotacji:    16.095,72 zł 
[w tym z odsetek bankowych]            0,00 zł 
Pokrywane ze środków własnych        5.673,10 zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji 
zwrócona na konto Zleceniodawcy:       6.959,28 zł  
 

3.  „Aktywne wspieranie rodzicielstwa zastępczego” – zadanie zlecone wspierane 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji, w ramach, którego przygotowaliśmy film telewizyjny o 
rodzinach zastępczych i 60.000 broszurek z informacjami jak zostać rodzicem 
zastępczym i kiedy juŜ nim jesteś, które rozesłaliśmy do wszystkich powiatów. 
Realizacja od 15 września do 15 listopada 2006 r.  
Kwota dotacji w roku 2006  
określona w umowie:      55.000,00 zł  
 
Poniesione wydatki        69.822,90 zł 
W tym pokrywane z dotacji:     54.634,50 zł 
[w tym z odsetek bankowych]     1,35 zł 
Pokrywane ze środków własnych      15.188,40 zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji 
zwrócona na konto Zleceniodawcy:       1.658,42 zł 
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8) Rozliczenia fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych: 
 
Fundacja Przyjaciółka rozlicza się w sposób prawidłowy w związku z ciąŜącymi na niej 
zobowiązaniami podatkowymi. Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT 4. 

 
W 2006 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2005 przez firmę 
„Euroconsult” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 
Załączniki: 
 

1. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji z dn. 26 kwietnia 2005 roku (Uchwała 1/06/2005) 
2. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dn. 13 lipca 2005 roku (Uchwała) 
3. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji z dn. 07 lipca 2005 roku (Uchwała) 
4. Protokół z posiedzenia Fundatora z dn. 22 marca 2005 roku (Uchwała) 
5. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Joanna Luberadzka-Gruca 


