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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 62 93 362 
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 /członkowie nie pobierają wynagrodzenia/: 

 
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 /członkowie nie pobierają wynagrodzenia/: 

Małgorzata Sobońska Prawnik 

Beata Pawlikowska PodróŜnik /członek Rady do 18 lipca 2008 r./ 

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; 

 14. promocji zatrudnienia i aktywizacji 
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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; 

16. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń 
dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieŜy i dorosłych do czynnego uczestnictwa w 
akcjach organizowanych przez Fundację; 
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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 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA FUNDATORA  z dnia 23 grudnia 2008 r. i Uchwała 
Fundatora o powołaniu Mirosława Mikosa z dniem 1 stycznia 2009 r. na czas nieoznaczony na 
Wiceprezesa Zarządu Fundacji Przyjaciółka /kopia w załączeniu/.  
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. dnia 29 kwietnia 
2008r. i Uchwała Rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 
„Fundacji Przyjaciółka” za rok obrotowy 2007/kopia w załączeniu/. 
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. dnia 24 kwietnia 
2008r. i Uchwała Rady w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
„Fundacji Przyjaciółka” za rok obrotowy 2007/kopia w załączeniu/. 
 
UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 7 kwietnia 2008r. o powierzeniu firmie 
„Euroconsult” sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pod Fortem 15 A, 31-302 Kraków, 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za rok obrotowy 2007 
/kopia w załączeniu/. 
 
W 2008 roku Zarządu Fundacji Przyjaciółka nie podjął Uchwał.  
 
Kontrole działalności Fundacji w 2008 roku: 
 

� badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 przez firmę „Euroconsult” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie. 

 
Zdaniem Pani Heleny Rzeszut, biegłego rewidenta, wpisanej na listę pod numerem 3500/3979, 
audytora firmy „Euroconsult” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sprawozdanie finansowe będące 
przedmiotem badania, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, jest prawidłowe, 
rzetelne i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki oraz 
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sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. 
 

� audyt zewnętrzny NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA (ETAP II – KOŃCOWY 
UWZGLĘDNIAJĄCY USTALENIA ETAPU I) WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach realizacji Projektu 
„Nadzieja na jutro - cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych” współfinansowanego ze środków Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) realizowanego 
przez Fundację Przyjaciółka, 00-480 Warszawa  ul. Wiejska 19 zwaną dalej 
Beneficjentem za okres od dnia 02.01.2006 r. do dnia 25.03.2008 r. 
przeprowadzony przez PERFECTUM – AUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 
Przeprowadzono audyt zewnętrzny 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, za okres od dnia 02.01.2006 r. do 
dnia 25.03.2008 r., który obejmował: 
1) dokumentację dotyczącą Projektu, w tym faktycznych (rzeczowych) działań podjętych przez 
Beneficjenta, 
2) procedury zarządzania i kontroli Projektu, w tym sposób archiwizacji dokumentów, który 
pozwala prześledzić ścieŜkę wydatków od przedłoŜenia wniosku o płatność do poszczególnych 
dokumentów źródłowych, 
3) zasady dotyczące promocji i reklamy Projektu, 
4) poprawność stosowanych procedur przetargowych, 
5) harmonogram realizacji Projektu w tym plan i harmonogram rzeczowy i finansowy oraz sposób 
monitorowania procesu realizacji Projektu, 
6) stosowane zasady rachunkowości Beneficjenta Projektu, 
7) kwalifikowalność poniesionych wydatków, w tym czy wydatki wykazane w dokumentach 
zostały faktycznie poniesione, 
8) wnioski o płatność: 
9) sprawozdania z realizacji Projektu (za I kwartał 2006, za II kwartał 2006 , za II półrocze 2006, 
roczne za 2006 r. i 2007 r. oraz za I i II półrocze 2007 r.); 
10) dowody księgowe oraz księgi rachunkowe Beneficjenta, za okres od dnia 02.01.2006 r. do 
dnia 25.03.2008 r., w zakresie dotyczącym realizacji Projektu, które stanowią podstawę 
sporządzenia rozliczeń finansowych oraz okresowych sprawozdań z realizacji Projektu. 
 
W ramach przeprowadzonego audytu biegły rewident, przy udziale przedstawiciela Beneficjenta 
dokonał oceny efektów działań zrealizowanych w Projekcie na podstawie dokumentacji dotyczącej 
ewaluacji Projektu. 
 



_______________________________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________Raport za rok 2008_ 

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

e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl 

6 

Zadaniem biegłych rewidentów było zbadanie i wyraŜenie opinii, wraz z uzasadnieniem, o 
prawidłowości i rzetelności oraz efektywności a takŜe o zgodności z umową i wnioskiem, o 
dofinansowanie − dotyczących Projektu:  
1) mechanizmów zarządzania i kontroli,  
2) wydatków kwalifikowalnych, 
3) sprawozdawczości oraz dokumentacji Projektu. 
 
Audyt został przeprowadzony stosownie do postanowień i z wykorzystaniem: 
1) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, (a w szczególności Standardów Nr 240, 
 250, 610, 620, 800), 
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
 Rewidentów (Biuletyn Nr 61 KIBR), 
3) wytycznych instytucji zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach 
 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
4) wniosku o dofinansowanie Projektu, 
5) umowy nr  DWF 2 1.5 138 z dnia 02 stycznia 2006 r. o dofinansowanie realizacji Projektu 
 „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych  poprzez szkolenia”, 
6) wytycznych SPO RZL zawartych między innymi w podręczniku „Kwalifikowalność wydatków 
 w ramach SPO RZL” oraz w podręczniku „Wytyczne dla instytucji uczestniczących w 
 realizacji SPO RZL”, 
7) innych przepisów krajowych oraz unijnych mających wpływ na realizację Projektu. 

 
Audyt wykorzystania środków unijnych w ramach realizacji Projektu został zaplanowany i 
przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŜenie opinii 
o prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej Projektu, z 
uwzględnieniem w szczególności mechanizmów zarządzania i kontroli z tym, czy wydatki 
poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a realizowany Projekt jest zgodny z umową i 
wnioskiem o jego dofinansowanie. 
 
Zdaniem biegłych rewidentów: 
1) audyt mechanizmów zarządzania i kontroli nie wykazał istotnych nieprawidłowości a 
 stwierdzone uchybienia scharakteryzowane zostały w raporcie z audytu; oprócz wskazanych 
 uchybień moŜna uznać, Ŝe: 
 a) mechanizmy zarządzania i kontroli zgodne są z wnioskiem i umową o 
 dofinansowanie Projektu, 
 b) dokumentacja dotycząca realizacji Projektu jest kompletna, rzetelna i odpowiednio 
 zabezpieczona, 
 c) rachunkowość prowadzona jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 
 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz 
 zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości,  
 d) ewidencja księgowa zapewnia wyodrębnianie wydatków dotyczących realizacji 
 Projektu oraz jest kompletna, rzetelna i odpowiednio zabezpieczona, 
 e) plan finansowy i rzeczowy realizacji Projektu są spójne, 
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 f) dokonano prawidłowego ujęcia wydatków w kosztach realizacji Projektu zgodnie z 
 przyjętymi, do stosowania, u Beneficjenta zasadami obiegu dokumentów; 
2) w zakresie badania wydatków przedstawionych przez Beneficjenta, jako kwalifikowalnych 
 nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia scharakteryzowano w 
 raporcie z audytu; oprócz wskazanych uchybień moŜna uznać, Ŝe wydatki kwalifikowalne w 
 Projekcie: 
 a) poniesione zostały zgodnie z prawem oraz zasadami realizacji Projektu, 
 b) występuje zgodność zawierania kontraktów z procedurą, która obowiązuje w 
 realizacji Projektu,  
 c) zgodne są z zatwierdzonym zakresem przedmiotowym, harmonogramem i planem 
 finansowym, 
 d) zostały prawidłowo odebrane i zweryfikowane przez Administratora i Partnerów pod 
 względem zgodności z faktycznie wykonanymi pracami oraz postanowieniami umów 
 zawieranych z wykonawcami, 
 e) zostały odpowiednio sklasyfikowane według kategorii i źródeł finansowania Projektu; 
3) audyt sprawozdawczości z realizacji Projektu nie wykazał nieprawidłowości w części 
 merytorycznej i finansowej, a jedynym uchybieniem było niedotrzymanie terminu złoŜenia 
 raportu za II półrocze 2006. 
Przeprowadzony audyt nie wykazał nieprawidłowości, które mogłyby stanowić 
zagroŜenie dla prawidłowej realizacji Projektu, w tym, co do źródeł finansowania 
wydatków. Istotnych naruszeń umowy oraz przepisów prawa nie stwierdzono. 
 
4. Informacje Finansowe: 
 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  
ze wskazaniem banku:        
 
Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów:             Fundacja Przyjaciółka nie  
           nabyła w 2008 roku obligacji 
           akcji oraz udziałów w  
           spółkach prawa handlowego. 
 
Nabyte nieruchomości:       Fundacja Przyjaciółka nie  
          nabyła w 2008 roku  
          nieruchomości 
 
Nabycie środków trwałych o wartości powyŜej 5 000 pln:  Fundacja Przyjaciółka nie  
          nabyła w 2008 roku  
          środków trwałych o wartości 
          powyŜej 5 000 pln 
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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 2008 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie 
realizowała odpłatnych świadczeń. 
 

2) Przychody: 
 

Darowizny 1 172 694,96 
W tym: przychody z działalności o charakterze poŜytku 

publicznego 
155 107,46 

Przychody finansowe 2 520,91 
Spadki 0,00 
Zapisy 0,00 
Środki ze źródeł publicznych  

W tym: z budŜetu państwa  
W tym: z budŜetu gminy 0,00 

Pozostałe przychody 29 805,10 
Razem 1 205 020,97 
 
3) Koszty: 
 
Realizacja celów statutowych 625 619,42 

W tym: działalność o charakterze poŜytku 
publicznego 

67 935,71 

Pozostałe 0,00 
Koszty finansowe 647,10 
Administracja 314 209,05 
Działalność gospodarcza                                                  0,00      
Razem 940 475,57 
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4) Liczba osób zatrudnionych:       
  

Joanna Luberadzka–Gruca Dyrektor Fundacji cały etat 
Małgorzata Suchocka Koordynator 7/8 etatu 
Joanna Kuzebska Specjalista d/s Programów 1/2 etatu 
Zofia Kaliszewska Księgowa cały etat 
Mirosław Mikos Specjalista d/s Podatkowych 1/4 etatu 
Joanna Srebnicka Specjalista d/s Programów umowa zlecenie 
Łukasz Piecuch Asystent cały etat 

 
Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej. 

 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem 

274 750,95 
W tym: Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o 

pracę 
260 061,84 

Wynagrodzenia 214 470,60 
Premie 0,00               
Nagrody 0,00               
Inne świadczenia 7 378,11 
Narzuty na wynagrodzenia 38 213,13 
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

0,00      

W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie 14 689,11 

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie 9 080 
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie 5 609,11 
 
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego  
członkom zarządu i innych organów fundacji:  
        Członkowie Zarządu i Rady Fundacji  
        Przyjaciółka nie otrzymali w 2008 roku  
        wynagrodzenia. 
 
Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne:  

        Fundacja Przyjaciółka nie udzieliła w 2008 
        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 458 873,45 
Majątek obrotowy 479 760,36 Zobowiązania 

krótkoterminowe  
i fundusze 

20 886,91 

    
Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych -  
 
5) Dane o działalności zleconej przez fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o 

wyniku finansowych tej działalności: 
 

Fundacja Przyjaciółka realizowała w 2008 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 2008  
określona w umowie:                   
Poniesione wydatki:     95 517,54 zł 
( w tym z odsetek bankowych ):        290,74 zł 
Pokrywane ze środków własnych:     6 394,40 zł 
Kwota niewykorzystanej dotacji          297 571,29 zł                                
zwrócona na konto Zleceniodawcy:          297 571,29 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. 
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NAJWAśNIEJSZE DZIAŁANIA W 2008 ROKU. 
 
1. Niech mają, na kogo czekać 
 
Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku 
 
Tło realizacji projektu: 
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 współpracują 84 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
431 wolontariuszy podpisało umowy współpracy z Fundacją na zasadach wolontariatu. W 2008 
roku pracowało systematycznie w placówkach, jako wolontariusze 50 osób. 
 
Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji 
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2. Fundusz stypendialny dla wychowanków domów dziecka 
 
Czas realizacji projektu: od 2001 r. 
 
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 20. Od czterech lat wspólnie 
z firmą Henkel przyznajemy takŜe stypendia w ramach funduszu „Wiem, Ŝe warto się uczyć” dla 
gimnazjalistów. W 2008 roku pozyskaliśmy prywatne osoby, które finansują częściowo stypendia 
dla studentów. W 2008 roku uległa zmianie formuła funduszu stypendialnego dla studentów, 
obecnie studenci z domów dziecka otrzymują stypendium wypłacane, co miesiąc do zakończenia 
nauki na kierunku, na którym studiują obecnie. O moŜliwości skorzystania z funduszu 
informowane są wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie całej Polski.  
 
Rezultaty: 
W 2008 roku przyznaliśmy 3 stypendia dla studentów i 40 stypendiów dla gimnazjalistów z 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. W sumie w 2008 roku przeznaczyliśmy 54.000,00 zł. 
 
Źródła finansowania: Środki na cele statutowe i dofinansowanie z firmy Henkel oraz 
dofinansowanie od darczyńców prywatnych 
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3. 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 
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””.  
Program Przyjaciele Jelonka – wiedzieć, rozumieć, poznawać to wspólna inicjatywa firmy Janssen 
-Cilag Polska Sp. z o.o. i Fundacji Przyjaciółka. Jego celem jest nie tylko pomoc na rzecz dzieci z 
rejonów o trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, ale takŜe rozwijanie ich talentów, 
zainteresowań i motywowanie do nauki. Program moŜemy realizować dzięki odnajdywaniu, często 
niezwykłych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych w miejscowościach, które obejmuje nasze 
działanie. Dzięki współpracy z tymi świetlicami chcemy motywować je do wymiany wiedzy i 
doświadczenia oraz tworzyć zręby współpracy i poczucie przynaleŜności do społeczności tworzącej 
program „Przyjaciele Jelonka”.  
 
Opis podjętych działań: 
W ramach projektów realizowanych przez uczestników programu, pomagamy świetlicom 
organizować ciekawe zajęcia dla ich podopiecznych, a takŜe odkrywamy dla nich ciekawe rejony 
Polski. Program polega równieŜ na szkoleniu i edukacji kadr placówek z zakresu pozyskiwania 
funduszy, pisania i rozliczania projektów.  
 
W październiku zorganizowaliśmy szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie Centrum MłodzieŜy 
Arka z Radomia dla pracowników mazurskich świetlic. 
 
Rezultaty: 
Zaproszenie do programu oraz ankiety zgłoszeniowe trafiły do 160 mazurskich świetlic. 61 z nich 
zadeklarowało chęć współpracy z nami. 3 z nich to świetlice szkolne, które mają inne zadania niŜ 
świetlice środowiskowe. W 2008 roku przyznaliśmy 8 grantów dla świetlic z województwa 
warmińsko-mazurskiego na realizacje projektów. W sierpniu 2008 r. dzieci z mazurskich świetlic 
wyjechały na swoje wymarzone i zasłuŜone wycieczki. W wycieczkach wzięło udział 216 
podopiecznych świetlic. Koszt wycieczek to 100.831,00 zł. Przekazaliśmy świetlicom aparaty 
fotograficzne i sprzęt sportowy za kwotę 10.716,66 zł, komputery za 8.000,00 zł oraz słodycze i 
materiały promocyjne za 9.000,00 zł.  
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Źródła finansowania: Dofinansowanie Corporate Social Responsibility Europe Johnson & Johnson 
 
4. 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: 
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 szansę na wychowanie w rodzinie. 
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Rezultaty:  
W 2008 roku w Składowicach w ramach programu wyremontowaliśmy Rodzinny Dom Dziecka, z 
początkiem lipca 2008 w ramach programu rozpoczęliśmy inwestycję w powiecie wadowickim, 
która zakończyła się remontem poddasza dla zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej, 
wyremontowaliśmy teŜ instalację grzewczą w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Grabowie. 
 
Źródła finansowania: Środki finansowe pozostają w dyspozycji partnera Projektu Fundacji Polsat, 
Fundacja Przyjaciółka jest partnerem merytorycznym programu. 
 
5. 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: 
Koalicja, 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: 
a) zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 
b) dąŜenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej w sytuacji, kiedy 
 konieczne jest zabranie dziecka z rodziny biologicznej,  
c) podnoszenie standardu rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej 
 uczestników,  
d) przełamanie stereotypów dotyczących rodzin zastępczych. 
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Rezultaty: 
Fundacja Przyjaciółka koordynuje prace Koalicji. Fundacja Przyjaciółka koordynowała w 2008 roku 
prace Koalicji. W 2008 roku współorganizowaliśmy Piknik rodzinny, na który zaproszone zostały 
takŜe Rodziny Zastępcze z Warszawy i okolicy oraz wspieraliśmy Piknik dla Rodzin Zastępczych 
organizowany przez Mazowiecką Fundację Rodzin Zastępczych w Otwocku. Współpracowaliśmy z 
mediami w zakresie promowania rodzinnych form opieki zastępczej. W 2008 roku braliśmy udział 
m.in. w konsultacjach społecznych załoŜeń do projektu Ustawy o Wspomaganiu Rodziny i Pieczy 
Zastępczej, w konferencji zorganizowanej przez Panią Prezydentową Marię Kaczyńską i w 
konferencji na temat roli sektora niepublicznego we wspieraniu rodzinnej opieki zastępczej w 
Bytomiu. 
 
Źródła finansowania: środki na cele statutowe, działalność Koalicji nie generuje wysokich kosztów, 
opierając się na pomocy poszczególnych partnerów 

 
6. 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 1.100 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 201 ankiet zgłoszeniowych nominujących pracowników socjalnych. Laureatką 
konkursu 2008 roku została Pani Danuta Szczepanik. Kapituła przyznała takŜe dwa wyróŜnienia. 
 
Pomoc indywidualna – finansowana głównie dzięki przychodom z 1% podatku, pomagamy w 
leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych. Dofinansowaliśmy leczenie ponad 53 
dzieci m.in. operacje kręgosłupa, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, ortezy, leki, 
wózek inwalidzki, szczepionki na wirus RSV dla wcześniaków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________________
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Załączniki: 
 

1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA FUNDATORA  z dnia 23 grudnia 2008 r. i Uchwała 
Fundatora, 

2. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. dnia 29 kwietnia 
2008r. i Uchwała Rady, 

3. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. dnia 24 kwietnia 
2008r. i Uchwała Rady, 

4. UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 7 kwietnia 2008r. 
5. Sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa. 

 
 
....................................................     .................................................... 
Wiceprezes Zarządu Fundacji      Wiceprezes Zarządu Fundacji 
Przyjaciółka do 23 grudnia 2008 r.    Przyjaciółka od 1 stycznia 2009 r. 
Paweł Satkowski       Mirosław Mikos 
 
 
 
 
.................................................... 
Członek Zarządu Fundacji Przyjaciółka 
Alicja Modzelewska 
 
 
 
 
 
 


