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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Dane Fundacji: 

 

Nazwa organizacji:   Fundacja Przyjaciółka 
Adres:   ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa 
Tel/fax:   0 22 58 42 289, 58 42 288 
Fax:   0 22 629 33 62 
e-mail:   info@fundacja.przyjaciolka.pl 
Strona internetowa: www.fundacja.przyjaciolka.pl 
Bank i numer konta: Deutsche Bank Polska S.A. 79 1880 0009 0000 0011 0139 1009 
Władze organizacji: Rada Fundacji 
    Zarząd Fundacji 
Data Rejestracji:          20.12.2001 r 
Numer KRS:  0000074781 
Numer Regon:  017162554 
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 
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2. Cele organizacji: 

 
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 
trudnej młodzieŜy, w tym młodzieŜy 
pochodzącej z rodzin patologicznych i 
sprawiających problemy wychowawcze, 

2. wspierania integracji zawodowej i społecznej 
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; 
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 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. 

 

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; 
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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, 
 
 

3. Główne zdarzenia prawne: 
 
Wykaz zobowiązań działalności statutowej  
zabezpieczonych na majątku Organizacji:     nie występują 
 
Wykaz zobowiązań warunkowych  
(w tym udzielonych przez Organizację gwarancji i poręczeń) 
związanych z działalnością statutową:      nie występują 
 
Kontrole działalności Fundacji w 2007 roku: 
 

� badanie sprawozdania finansowego za rok 2006 przez firmę „Euroconsult” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie. 

� audyt wykorzystania środków unijnych w ramach Projektu „Nadzieja na jutro-cykl szkoleń 
aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”, w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,                                        
od dnia 02.01.2006 r. do dnia 30.11.2007 r. przez PERFECTUM – AUDIT Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie. 

� kontrola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu nr DWF_2_1.5_138 pn „Nadzieja 
na jutro-cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” 
przeprowadzona przez Sp. J.Divina polonia Konsulting A.Danylczenko i spółka z siedzibą w 
Opolu. 

 
 
4. Informacje Finansowe: 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  
ze wskazaniem banku:       nie dotyczy 
 
Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów:             Fundacja Przyjaciółka nie  
           nabyła w 2007 roku obligacji 



_______________________________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________Raport za rok 2007_ 

www.fundacja.przyjaciolka.pl 
FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa tel. 0 22 58 42 289, 

e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl 

5 

           oraz akcji w spółkach prawa 
           handlowego. 
 
Nabyte nieruchomości:       Fundacja Przyjaciółka nie  
          nabyła w 2007 roku  
          nieruchomości 
 
Nabycie środków trwałych o wartości powyŜej 5 000 pln:  Fundacja Przyjaciółka nie  
          nabyła w 2007 roku  
          środków trwałych o wartości 
          powyŜej 5 000 pln 

 

1) 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 2007 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie realizowała 
odpłatnych świadczeń. 
 

2) Przychody: 
 
Darowizny 2.536.504,74 
W tym: przychody z działalności o charakterze poŜytku 

publicznego 
50.748,67 

Przychody finansowe 3.589,61 
Pozostałe przychody  
Razem 2.540.094,35      
 
3) Koszty: 
 
Realizacja celów statutowych 1.781.638,87 

W tym: działalność o charakterze poŜytku 
publicznego 

63.352,51                                    

Pozostałe  
Koszty finansowe 50,40                       
Administracja 293.697,19 
Działalność gospodarczą                                                    -      
Razem 2.075.386,46                               
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4) 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 
Zofia Kaliszewska Księgowa 3/4 etatu 
Mirosław Mikos Specjalista d/s Podatkowych 1/4 etatu 
Joanna Srebnicka  umowa zlecenie 
Łukasz Piecuch  cały etat 

 
Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej. 

 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem 

257.636,28 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę  256.136,28 

Wynagrodzenia 206.388,05       
Premie                
Inne świadczenia 9.140,29            
Narzuty na wynagrodzenia 40.607,94 
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

                        -      

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie          

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie 1.500,00         
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie             
 
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego  
członkom zarządu i innych organów fundacji:  
        Członkowie Zarządu Fundacji Przyjaciółka 
        nie otrzymali w 2007 roku wynagrodzenia. 
 
Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne:  

        Fundacja Przyjaciółka nie udzieliła w 2007 
        roku poŜyczek pienięŜnych. 
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Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 
 

AKTYWA PASYWA 
Majątek trwały  Fundusze własne 659.035,94 
Majątek obrotowy 708.416,71 Zobowiązania 

krótkoterminowe  
i fundusze 

  49.380,77 

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

wyniku finansowych tej działalności: 
 

Fundacja Przyjaciółka realizowała w 2007 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. 
Kwota dotacji w roku 2007  
określona w umowie:                1.607.214,61        zł  
Poniesione wydatki:                1.087.391,05  zł 
( w tym z odsetek bankowych ):            488,49  zł 
Pokrywane ze środków własnych:                      0,00  zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji                                       
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 2007  
określona w umowie:                     51.967,00 zł 
 
Poniesione wydatki:                        47.787.47 zł 
W tym pokrywane z dotacji:            38.886,19 zł 
[w tym z odsetek bankowych]:                             4,90 zł 
Pokrywane ze środków własnych:          8.896,38    zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji                
zwrócona na konto Zleceniodawcy:     13.080,81 zł 
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3. Rodzicielstwo zastępcze: Programy wspierające rozwój rodzicielstwa 

zastępczego „Razem moŜemy pomóc”– zadanie publiczne zlecone przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji. Głównym celem projektu było zbadanie potrzeb i 
problemów opiekunów zastępczych oraz podjęcie działań, aby informacje z wynikami 
tychŜe badań przekazać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków 
Adopcyjno-Opiekuńczych. Grupą docelową projektu byli przede wszystkim opiekunowie 
w ramach rodzinnych form opieki, wychowujący dzieci w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych domach dziecka. Projekt był 
realizowany w partnerstwie z Fundacją Ernst & Young.  
 

Kwota dotacji w roku 2007  
określona w umowie:          41.900,00 zł 
 
Poniesione wydatki:             41.900,00 zł 
W tym pokrywane z dotacji:          41.900,00 zł 
[w tym z odsetek bankowych]:                    0,00 zł 
Pokrywane ze środków własnych:            0,00   zł   
Kwota niewykorzystanej dotacji            
zwrócona na konto Zleceniodawcy:                0,00 zł  
 
 

6) 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. 

 
 

NAJWAśNIEJSZE DZIAŁANIA W 2007 ROKU. 
 
1. Niech mają, na kogo czekać 

 
Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku 
 
Tło realizacji projektu: 
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Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność w 2001 roku programem, którego celem 
jest pomoc w nauce dzieciom z domów dziecka. Według statystyk sądów pod ich nadzorem w 
2004 roku znajdowało się ponad 173.000 małoletnich, w tym blisko 70.000 w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dzieci te pochodzą zwykle z wielodzietnych 
rodzin i znalazły się poza rodziną naturalną z powodu ubóstwa, niewydolności wychowawczej 
rodziców lub teŜ patologicznych zachowań opiekunów. 
 
Opis podjętych działań: 
Wolontariusze pomagają rozwiązywać dzieciom ich szkolne problemy, zachęcają do nauki, 
pokazują, Ŝe szkoła nie musi być miejscem stresu i poraŜki. W naszym programie waŜny jest takŜe 
aspekt przyjaźni, jaka rodzi się pomiędzy dziećmi i wolontariuszami. Te dzieci szczególnie 
potrzebują przyjaciół, którzy okaŜą im zainteresowanie i udzielą wsparcia. 
NajwaŜniejsze w naszym projekcie są dwa cele: 
1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy będą wspierać dzieci wychowujące się poza rodziną 
naturalną i promowanie idei bezinteresownej pomocy, 
2. UmoŜliwianie wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 
łatwiejszego startu w samodzielne Ŝycie poprzez pomoc w nauce i budowanie lokalnego wsparcia. 
Grupą docelową projektu są podopieczni placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz 
wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy. 
Wolontariusz odwiedzający dziecko jest przyjacielem i „wychowawcą”, który przychodzi specjalnie 
do tego dziecka. Jest to działanie dla dobra przyszłości edukacyjnej dzieci, ale takŜe dla dobra ich 
emocji. Bardzo waŜnym aspektem jest wytrwanie w tej pracy na długo. Minimalny okres, w 
którym wolontariusz moŜe odwiedzać dziecko, to rok szkolny, jednak faktycznie zaleŜy nam na 
tym, aby dzieci miały przyjaciół na stałe i aby wolontariat miał charakter długoletni.  
 
Rezultaty: 
Na stałe w ramach programu z Fundacją współpracuje 86 placówek opiekuńczo-wychowawczych 
W ramach programu 431 wolontariuszy podpisało umowy współpracy z Fundacją na zasadach 
wolontariatu, na stałe odwiedza dzieci w placówkach 200 z nich.  
 
 
Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji 
   
2. Więzi – program wsparcia wolontariuszy dla wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych. 

 
Czas realizacji projektu: od 01 września 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 
 
Tło realizacji projektu: 
Obecnie w całej Polsce funkcjonuje około 380 placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
wielofunkcyjnych. 60% bezdomnych przewijających się przez ośrodki, to ich byli wychowankowie. 
Dzieci przyzwyczajone do tego, Ŝe ktoś organizuje im Ŝycie we wszystkich szczegółach dnia 
codziennego zatracają w duŜym stopniu inicjatywę i inwencję, stają się bierne i mało samodzielne. 
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Często nie dostrzegają konieczności zdobywania nowych umiejętności, poniewaŜ mogą bez nich 
świetnie funkcjonować w domu dziecka. Zazwyczaj mimo duŜego zaangaŜowania wychowawców 
w odrabianie lekcji z wychowankami wyniki są niewspółmierne do poświęconego im czasu. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy moŜna upatrywać w braku więzi emocjonalnej pomiędzy 
wychowankami a ich opiekunami, rzadko, bowiem zdarza się by dziecko utoŜsamiało się z kimś z 
personelu. 
Projekt „Więzi” miał na celu rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 
opiece zastępczej, a takŜe wsparcie juŜ działających wolontariuszy, którzy pomagają dzieciom w 
domach dziecka, w wytrwaniu w podjętym trudnym zadaniu pomocy w nauce i przyjaźni z 
wychowankami placówek.  
 
Opis podjętych działań: 
Program „Więzi” rozpoczął się od przygotowania i zweryfikowania bazy placówek opiekuńczo-
wychowawczych na terenie całej Polski. Nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi placówkami 
zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. W tym samym czasie rozpoczęliśmy akcję 
promującą wolontariat w rodzinach zastępczych. Nawiązaliśmy kontakt z rodzinami, które są 
zainteresowane pomocą wolontariuszy. Nie udało nam się znaleźć chętnych do pracy jako 
wolontariusze w rodzinach zastępczych. 
Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zweryfikowano i uzupełniono bazę 300 
wolontariuszy Fundacji Przyjaciółka i 92 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeszkolono 76 
wolontariuszy, w tym 30 nowych. Przeprowadzono w sumie 24 godziny szkolenia dla kaŜdego 
nowego wolontariusza i 16 godzin dla juŜ działającego. Nawiązano współpracę nowymi 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Mazowiecką Fundacją Rodzin Zastępczych. Przekazano 
materiały promocyjne projektu do wszystkich wolontariuszy fundacji, placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 
Szkolenia były podzielone na dwa moduły. Pierwszy z nich dotyczył wszystkich wolontariuszy i 
został przygotowany w taki sposób, aby zapoznać wolontariuszy z problemami emocjonalnymi, 
jakie mogą wystąpić u ich podopiecznych np. ADHD, FAS i z metodami pracy z dziećmi ze 
specyficznymi trudnościami. Drugi moduł był przeznaczony tylko dla nowych wolontariuszy i 
zawierał dodatkowo szkolenie zapoznające ich z przepisami, prawami i obowiązkami 
wolontariusza.  
Projekt promuje wolontariat jako element budowania zaangaŜowania i wraŜliwości społecznej, a 
równocześnie wspiera młodzieŜ i dzieci zagroŜone wykluczeniem społecznym i niskim poziomem 
wykształcenia.  
 
Rezultaty: 
W ciągu trwania projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla 30 nowych wolontariuszy. 
Przeprowadziliśmy takŜe szkolenie dla grupy 46 wolontariuszy, którzy juŜ pracują w domach 
dziecka. W sumie przeszkoliliśmy 76 wolontariuszy. Podpisaliśmy umowę o współpracy z 13 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Ogłosiliśmy konkurs na rozwijanie współpracy między 
dziećmi i wolontariuszami oraz promowanie ciekawych metod zachęcania do nauki, w ramach 
którego wolontariusze wspólnie z dziećmi zrealizowali 9 projektów.  
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Źródła finansowania: zadanie zlecone w ramach FIO przez Departament PoŜytku Publicznego w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 
 
 3. Rodzicielstwo zastępcze: Programy wspierające rozwój rodzicielstwa zastępczego 

- Razem moŜemy pomóc 

 
Czas realizacji projektu: od 1 lipca 2007 do 31 października 2007 r. 
 
Tło realizacji projektu: 
Głównym celem projektu jest zbadanie potrzeb i problemów opiekunów zastępczych oraz podjęcie 
działań, aby informacje z wynikami tychŜe badań przekazać do Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych. 
Grupą docelową projektu były przede wszystkim opiekunowie w ramach rodzinnych form opieki, 
wychowujący dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych 
domach dziecka. Wiele moŜna usłyszeń w mediach jak waŜne są rodzinne formy opieki. Wiedza ta 
jest oczywista takŜe dla duŜej części społeczeństwa. Jednak mówiąc o rodzinnych formach opieki 
zapominamy czasami, Ŝe za tym określeniem kryją się Ŝywi ludzie, którzy w swojej pracy zmagają 
się z róŜnymi problemami. 
 
Opis podjętych działań: 
Projekt rozpoczął się od aktualizacji i przygotowania bazy danych Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, a takŜe rodzin zastępczych, które stały się trzonem 
respondentów, do których skierowane było badanie. Obie bazy są w posiadaniu partnerów 
projektu, w związku z organizowanym, co roku konkursem „Przyjaciel rodziny”. Aby zachować 
reprezentatywność badania i zapewnić ich jak najwyŜszą jakość, poczyniliśmy starania, aby 
znaleźć adresy dodatkowych rodzin. Brakujące kontakty do rodzin zastępczych udostępniły nam 
PCPRy i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa.  
Przeprowadziliśmy rozpoznanie rynku w zakresie ofert drukarni, w celu znalezienia wykonawcy, 
który zapewni wysoką jakość i atrakcyjną cenę. Ostatecznie wybraliśmy drukarnię Media Graf 
Marcin Podola, która odpowiada za druk raportu. 
Kolejnym krokiem był wybór wiarygodnej firmy badawczej. TNS OBOP to najbardziej 
doświadczona w Polsce firma zajmująca się dostarczaniem informacji. TNS OBOP jest najstarszym 
instytutem badawczym w Polsce. Od 1998 roku naleŜy do międzynarodowej grupy badawczej 
TNS, która jest jedną z największych organizacji zajmujących się komunikacją marketingową na 
świecie.  
Następny etap to przygotowanie w porozumieniu z firmą TNS OBOP narzędzi badawczych, w 
szczególności dobre opracowanie pytań kwestionariusza. Badanie przeprowadzono metodą CATI, 
czyli techniką stosowaną przy realizacji badań ilościowych. Polega ona na przeprowadzaniu 
wywiadów telefonicznych (nasze badanie obejmowało 33 pytania) z wykorzystaniem skryptu 
komputerowego. Dzięki tej metodzie mogliśmy uzyskać stosunkowo szybką realizację badania. 
Badanie odbyło się na przełomie września i października 2007 r. Próba obejmowała rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka z całej Polski, a dokonana została z zachowaniem podziału na 
pięć makroregionów: makroregion północny obejmujący województwa zachodniopomorskie oraz 
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pomorskie, makroregion wschodni dla województw: warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, 
lubelskiego i podkarpackiego, makroregion zachodni dla województwa kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego i wielkopolskiego, makroregion centralny w skład, którego weszły województwa: 
mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie oraz piąty makroregion południowy dla województw: 
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.  
Badania zostały opracowane przez TNS OBOP w formie prezentacji, a następnie przygotowane 
jako publikacja, zawierająca takŜe komentarze ekspertów. 
Po zgromadzeniu materiału badawczego, został on przetworzony w oparciu o profesjonalne 
programy i opracowany. Nasze badania zostały przeprowadzone między innymi po to, aby 
usłyszeć wyraźniej głos rodzin zastępczych, zarówno niespokrewnionych, jak i – po raz pierwszy w 
Polsce – rodzin spokrewnionych. Chcieliśmy, by uzyskane dane – reprezentatywne i rzetelne – 
posłuŜyły lepszemu poznaniu sytuacji rodziców zastępczych i przyczyniły się do budowy bardziej 
efektywnego systemu wsparcia dla nich oraz ich dzieci, by pokazały róŜnice w budowie takiego 
systemu dla róŜnych form rodzinnej opieki zastępczej. 
 
Rezultaty: 
Grupą docelową projektu byli opiekunowie w ramach rodzinnych form opieki, wychowujący dzieci 
w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych domach dziecka. 
 
W ramach projektu zostały zrealizowane załoŜone cele. Wykonanie badania zleciliśmy Ośrodkowi 
Badawczemu TNS OBOP w Warszawie. Badanie odbyło się na przełomie września i października 
2007 r. na reprezentatywnej grupie dwustu opiekunów rodzinnych form opieki, wychowujących 
dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych domach dziecka. 
Ze względu na brak krajowego spisu rodzin zastępczych, jak równieŜ z uwagi na obowiązującą w 
Polsce ochronę danych osobowych, do doboru próby wykorzystaliśmy bazę rodzin zastępczych 
posiadaną przez nas dzięki organizacji dwóch edycji (w latach 2005 i 2006) ogólnopolskiego 
konkursu o tytuł „Przyjaciela Rodziny” oraz dane przekazane za zgodą rodzin zastępczych, przez 
współpracujące z nami Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz przez Stowarzyszenie 
Zastępczego Rodzicielstwa. Badanie przeprowadzono metodą CATI, czyli techniką stosowaną przy 
realizacji badań ilościowych. Badania zostały opracowane przez TNS OBOP w formie prezentacji, a 
następnie przygotowane jako publikacja, zawierająca takŜe komentarze ekspertów. Mamy 
nadzieję, Ŝe informacje z wynikami tychŜe badań będą źródłem cennej wiedzy dla  wszystkich 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków 
Adopcyjno-Opiekuńczych a takŜe organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na 
rzecz dziecka i rodziny. 
 
Źródła finansowania: zadanie zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji 
 

4. Fundusz stypendialny dla wychowanków domów dziecka 

 
Czas realizacji projektu: od 2001 r. 
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Tło realizacji projektu: 
Wychowankowie domów dziecka prawie zawsze uczęszczają do szkół podstawowych publicznych 
(obecnie teŜ do gimnazjów) znajdujących się w rejonie domu dziecka. Natomiast w przypadku 
edukacji w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych wychowankowie domów dziecka 
zlokalizowanych w małych miejscowościach przebywają w ciągu tygodnia w internatach. 
 
Największy procent wychowanków domów dziecka uczy się w szkołach podstawowych, 
zawodowych i szkołach przysposobienia do zawodu. Uczniów szkół średnich typu licealnego i 
studentów było bardzo mało (pojedyncze przypadki). Większość dzieci trafia do domu dziecka z 
duŜymi opóźnieniami szkolnymi (...) 
Wielu wychowanków uwaŜa, Ŝe niektórzy nauczyciele i koledzy w szkole traktują ich gorzej 
dlatego, Ŝe są z domu dziecka, starsi wychowankowie ze szkół ponadpodstawowych ukrywają, Ŝe 
mieszkają w domu dziecka. W sensie formalnym trudno sformułować zarzut, Ŝe prawo dzieci z 
domów dziecka do nauki nie jest przestrzegane. Wszystkie mają warunki do nauki (dostęp do 
szkoły, zaopatrzenie w podręczniki, przybory szkolne, podstawową pomoc, itp.), jednak w 
systemie opieki zbyt małą wagę przykłada się do wyrównywania szans i eliminowania deficytów 
dzieci, o których wiadomo, Ŝe wszystkie wymagają solidnej pracy wychowawczej i 
psychologicznej. 
 
Opis podjętych działań: 
Od 9 lat wspólnie z tygodnikiem „Przyjaciółka” przekazujemy stypendia finansowe studentom, 
którzy wychowali się w domu dziecka. Mamy takich stypendystów juŜ 18. Od trzech lat wspólnie z 
firmą Henkel przyznajemy takŜe stypendia w ramach funduszu „Wiem, Ŝe warto się uczyć” dla 
gimnazjalistów. Udało nam się pomóc w ten sposób juŜ 40 dzieciakom. O moŜliwości skorzystania 
z funduszu informowane są wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie całej Polski. 
 
Rezultaty: 
W minionym roku przyznaliśmy 2 stypendia dla studentów i 40 stypendiów dla gimnazjalistów.  
 
Źródła finansowania: środki na cele statutowe i dofinansowanie z firmy Henkel 
 

5. Przyjaciele Jelonka 

 
Czas realizacji projektu: od maja 2007 r. 
 
Tło realizacji projektu: 
„16% dzieci Ŝyje w rodzinach gdzie poziom dochodów jest niŜszy od poziomu gwarantującego 
minimum egzystencji. Warunki finansowe decydują w duŜym stopniu o dostępie do edukacji i 
mogą być jedną z najwaŜniejszych barier rozwoju młodego człowieka, problem ubóstwa dzieci 
nabiera szczególnego znaczenia. Biedne dzieci skazane są na klęskę, bo wychowują się w 
środowisku, w którym zanikają wzory pełnienia ról społecznych. W przypadku rodzin 
patologicznych ich dysfunkcja pogłębia się z pokolenia na pokolenie. Dzieci z rodzin biednych 
wyposaŜone są w niski kapitał materialny, emocjonalny, społeczny, edukacyjny, co zamyka je w 
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błędnym kole, bo zazwyczaj juŜ jako dorośli nie umieją i nie chcą przeciwdziałać swojej trudnej 
sytuacji. Do najbardziej zagroŜonych ubóstwem naleŜały województwa: warmińsko-mazurskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Tymczasem ubóstwo w Polsce ma głównie „twarz 
dziecka””. Szansą dla tych dzieci są świetlice środowiskowe. 
 
Opis podjętych działań: 
Celem programu "Przyjaciele Jelonka" w roku 2007 było wspieranie radomskich świetlic. Dzięki tej 
akcji latem część dzieci pojechała na dwutygodniowy wypoczynek. W czasie obozu dzieci brały 
udział w kursach samoobrony, tańca, masaŜu dla dzieci, pierwszej pomocy, warsztatach 
artystycznych, muzykoterapii, wycieczkach autokarowych i zajęciach linowych (wysokościowych). 
Jedna ze świetlic, Klub śeglarski "Bulaj" działający w Radomiu, między innymi dzięki 
dofinansowaniu w ramach akcji, zorganizował rejs replikami dwóch statków rybackich "NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ" i "JAN PAWEŁ WIELKI" z Mazur do Szczecina przez Pisę, Narew, kanał śerański, 
Wisłę, kanał Bydgoski, Noteć, Wartę i Odrę. Po drodze młodzi Ŝeglarze wzięli udział w zlocie 
oldtimerów w Rynie, pokonali 25 śluz i około 1000 km, aby dotrzeć do Szczecina i wziąć udział w 
obchodach 27 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i Międzynarodowym Zlocie 
śaglowców. Większość świetlic została wyremontowana i wyposaŜona w nowoczesny sprzęt, aby 
wychowankowie mogli zdobywać wiedzę na temat obsługi komputera i korzystania z Internetu. 
Częścią programu była takŜe akcja świąteczna na rzecz 300 podopiecznych tych świetlic, z który 
kaŜdy otrzyma świąteczną paczkę. 
 
Rezultaty: 
Współpraca z 7 świetlicami na terenie Radomia, z których pomocy korzysta około 400 dzieci. 
Współorganizowaliśmy piknik dla około 200 dzieci. WyposaŜenie świetlic w 28 komputerów. 
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 76 dzieci. 
 
Źródła finansowania: dofinansowanie Corporate Social Responsibility Europe Johnson & Johnson 
 

6. Muzyczni przyjaciele – zdrowy uśmiech dla dziecka 

 
Czas realizacji projektu: od marca 2007 r. 
 
Tło realizacji projektu: 
Próchnica zębów u dzieci jest ciągle w Polsce zjawiskiem niezwykle często występującym. Mimo 
licznych akcji propagujących higienę jamy ustnej ciągle około 35% procent dzieci nie ma 
podstawowej wiedzy na ten temat. Tymczasem zdrowe i piękne zęby to prawdziwy skarb, a 
leczenie chorób zębów u dzieci jest niezwykle waŜne, bo decyduje o ich wyglądzie przez resztę 
Ŝycia. Program Muzyczni Przyjaciele ma za zadanie objęcie opieka stomatologiczną podopiecznych 
świetlic środowiskowych i rodzin zastępczych w miastach, w których stomatolodzy zdecydowali się 
taką pomoc bezpłatnie świadczyć. 
 
Opis podjętych działań: 
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W ramach programu nawiązaliśmy współpracę z 30 gabinetami dentystycznymi w róŜnych 
miejscach Polski. Stomatolodzy obejmują bezpłatną opieką dzieci z wybranych świetlic 
środowiskowych lub rodzin zastępczych. Dzieci mają kompleksową opiekę stomatologiczną przez 
cały rok. 
 
Rezultaty: Na chwilę obecną opieką objętych jest ok. 600 dzieci. Przekazaliśmy dzieciom ponad 
600 szczoteczek i past. Przekazaliśmy sprzęt dentystyczny za ponad 86.000 zł. 
 
Źródła finansowania: dofinansowanie firma FM Produkty dla stomatologii 
 

7. Rodzina – Dom Budowany Miłością 
 

Czas realizacji projektu: od maja 2007 
 
Tło realizacji projektu: 
W Polsce ogólna liczba sierot społecznych utrzymuje się na poziomie zbliŜonym do 70 tys. osób. 
Około 45 tys. pozostaje pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 20 tys. przebywa w placówkach 
opiekuńczo wychowawczych w tym, w większości, w domach dziecka. Placówki te, w związku z 
duŜą liczbą wychowanków oraz wielozmianowym systemem pracy wychowawców, nie są w stanie 
prawidłowo przygotować dzieci do Ŝycia w społeczeństwie, jak równieŜ pomóc im w 
usamodzielnieniu po uzyskaniu pełnoletniości. 
„Modelowy wzorzec reformy systemu opieki zastępczej nad dzieckiem zakłada, Ŝe dzieci 
umieszczane poza rodziną powinny trafiać przede wszystkim do rodzinnych form opieki, placówki 
powinny być konieczną ostatecznością. Interwencja w rodzinę powinna zakończyć się programem 
naprawczym w wyniku, którego dziecko powraca do rodziny bądź trafia do najlepszej dla niego 
formy opieki zastępczej. Oparty o powyŜsze zasady system powinien wykazywać się: duŜym 
odsetkiem dzieci powracających do rodzin naturalnych, rozwojem rodzinnych form opieki 
zastępczej, powierzaniem dzieci do adopcji w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej, 
ograniczeniem liczby i wielkości placówek opieki instytucjonalnej (…) 
WaŜny jest teŜ kontekst porównawczy z krajami mającymi podobne problemy. Podczas II 
Międzynarodowej Konferencji "Dzieci i opieka instytucjonalna" zorganizowanej w maju 2002 roku, 
w Sztokholmie przedstawiciele blisko 80 krajów przedstawiali raporty krajowe za lata 1998-2001 
dotyczące zmian w systemie opieki instytucjonalnej nad dzieckiem. We wszystkich krajach 
naszego regionu zanotowano spadek wskaźników opieki instytucjonalnej nad dzieckiem. 
Przedstawicieli rządu polskiego oraz raportu krajowego na tej konferencji nie było. 
MoŜna jednak pokusić się o stwierdzenie, Ŝe Polska moŜe być jedynym krajem regionu, w którym 
ten wskaźnik wzrasta. Nie wystarczą dobre przepisy ustawowe i zawarte w nich standardy opieki 
nad dzieckiem. Zapisy te weryfikuje Ŝycie i praktyczne moŜliwości ich wykonania. 
„Opieka zastępcza w przygotowanych do pracy wychowawczej rodzinach, jest najlepszą formą 
opieki nad osieroconymi dziećmi. Niestety są to najczęściej rodziny niezamoŜne i bez pomocy 
państwa nie są one w stanie zapewnić prawidłowego usamodzielnienia dorastających dzieci (…) 
 
Opis podjętych działań: 
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Program ma za zadanie promować dobre praktyki i pomagać tym powiatom, którym do stwarzania 
i rozwijania form rodzinnych brakuje jedynie pieniędzy. Wraz z władzami lokalnymi organizatorzy 
akcji będą budować, dostosowywać, remontować i podejmować liczne działania, aby kaŜde 
dziecko miało szanse na wychowanie w rodzinie. 
 
Rezultaty: 
Pierwszym etapem jest budowa domu dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze rodzinnego 
pogotowia opiekuńczego w powiecie średzkim. Od powiatów wpłynęło 20 zgłoszeń z prośbą o 
dofinansowanie rozwoju rodzinnych form opieki. 
 
Źródła finansowania: środki finansowe pozostają w dyspozycji partnera Projektu Fundacji Polsat  
 

8. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej  
 

Czas realizacji projektu: od marca 2004 
 
Tło realizacji projektu: 
Struktura lokalna jest waŜnym elementem polityki państwa w stosunku do rodziny. Konstytucja RP 
w art. 72 ust. 2 zapewnia dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej prawo do opieki i pomocy 
władz publicznych. Mając to na uwadze oraz zapisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, która w Art. 70 ust. 3. stwierdza, Ŝe „Udzielając pomocy naleŜy mieć na względzie 
podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:1) wychowania w rodzinie, a w przypadku 
wychowywania dziecka poza rodziną do zapewnienia mu w miarę moŜliwości zgodnie z jego 
potrzebami opieki i wychowania w rodzinnych formach opieki zastępczej;” zwracamy się do 
Państwa z apelem o priorytetowe traktowanie rodzinnej opieki zastępczej. Na terenie Polski działa 
wiele organizacji pozarządowych powołanych przez rodziców zastępczych. Działania na rzecz 
rozwoju rodzinnych form opieki są prowadzone w wielu powiatach. Potrzebna jest platforma do 
dyskusji nad problemami i przyszłością rodzinnej opieki nad dzieckiem. 
 
Opis podjętych działań: 
Koalicją, ustanowiona została przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, rodzinne 
domy dziecka i rodziny zastępcze i inne organizacje zajmujące się problemami zastępczego 
rodzicielstwa i działa jako nieformalna grupa, których zadaniem jest współdziałanie i współpraca w 
zakresie rozwoju i wspierania rodzinnych form opieki zastępczej. 
Koalicja ma charakter otwarty i słuŜy koordynowaniu i konsolidowaniu działań związanych z ideą 
rodzinnych form opieki. 
Główne cele Koalicji: 
• zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 
• umieszczanie dzieci w sytuacji, kiedy konieczne jest zabranie dziecka z rodziny biologicznej, 
w rodzinnych formach opieki,  
• podniesienie standardu wychowania i opieki, 
• przełamanie stereotypów dotyczących rodzin zastępczych. 
Koalicja spotyka się nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 
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Rezultaty: 
Fundacja Przyjaciółka koordynuje prace Koalicji. W 2007 roku wspieraliśmy kampanię „Rodzice 
zastępczy miłość prawdziwa”, zmianę przepisów, które ułatwić mają rozwój tej formy opieki nad 
dziećmi i akcje informacyjne na ten temat.  W maju 2007 r. współorganizowaliśmy konferencję na 
terenie Parlamentu RP. 
 
Źródła finansowania: środki na cele statutowe, działalność Koalicji nie generuje wysokich kosztów, 
opierając się na pomocy poszczególnych partnerów 

 
9. Wybrane Akcje 
 

Świąteczne marzenia - Co roku organizujemy akcję świąteczną, w której świetlice 
środowiskowe pomagają nam znaleźć ubogie dzieci, których nie odwiedza Święty Mikołaj. W tym 
roku przekazaliśmy tym dzieciom ponad 900 wymarzonych prezentów świątecznych, pozyskanych 
od indywidualnych darczyńców. 
 
Przyjaciel rodziny – konkurs, organizowany wspólnie z Fundacją Ernest & Young, w którym 
rodziny zastępcze mogą nominować pracowników socjalnych przyjaznych ich rodzinie. 
Otrzymaliśmy około 500 ankiet zgłoszeniowych nominujących pracowników socjalnych. Tytuł w 
2007 roku uzyskało dwóch pracowników. 
 
Pomoc indywidualna – finansowana głównie dzięki przychodą z 1% podatku, pomagamy w 
leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych. 
 
Pomogliśmy: 

� 3-letniej Amandzie z całkowitym uszkodzeniem splotu ramiennego, kupując jej matę do 
masaŜu, która pomaga w codziennej rehabilitacji; 

� 9-letniemu Damianowi z poraŜeniem splotu ramiennego, kupując mu sprzęt do rehabilitacji 
prądami i polem magnetycznym; 

� 3-letniemu Wojtkowi, który był wcześniakiem i miał wylew do komory 2 i 3, finansując buty 
ortopedyczne i bateryjki do implantu ślimakowego; 

� 6-letniemu Jonaszowi z rdzeniowym zanikiem mięśni, dofinansowując leki i ssawki do 
Ŝywienia pozaustrojowego; 

� 4-letniemu Szymonowi z naczyniakiem, opłacając operację; 
� 2-letniej Nikoli z retinopatią wcześniaczą, dofinansowując operację; 
� 17-letniej Magdzie, która ma cukrzycę i była kłuta wiele razy dziennie, a nie obejmowały jej 

programy dla dzieci w ramach, których mogłaby otrzymać pompę insulinową, kupując tę 
pompę, aby mogła dzięki niej normalnie się uczyć i rozwijać; 

� 14-letniej Kamili z zagraŜającym Ŝyciu zwyrodnieniem kręgosłupa, która przeszła juŜ kilka 
operacji, aby zatrzymać zagroŜenie przebicia Ŝebrem płuca (wszystkie operacje nie mogły 
się odbyć przez dofinansowanie przez NFZ, gdyŜ Kamilka musiałaby bardzo długo czekać), 
dofinansowując te operacje, aby mogła Ŝyć; 
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� 3-letniej Oli z zespołem uszkodzeń centralnego układu nerwowego, która, dzięki pomocy 
naszych darczyńców, pojechała na turnus rehabilitacyjny; 

� 15-letniej Kasi po poraŜeniu mózgowym, kupując wózek i matę do masaŜu, które pomogą 
w jej rehabilitacji. 

 
Załączniki: 
 

1. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka z 25 stycznia 2007 r. 
2. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dn. 18 października 2007 r. (Dwie Uchwały Rady) 
3. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


