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INFORMACJE OGÓLNE
W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które muszą pokonywać
w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i
odrzucenie.
W ciągu minionych lat przeznaczyliśmy na ten cel kilka milionów złotych. Fundację wspierają wolontariusze
z całej Polski, współpracujemy z prawie wszystkimi domami dziecka, przekazaliśmy kilkaset stypendiów naukowych i przeprowadziliśmy kilkaset tysięcy godzin szkoleń dla wychowanków domów dziecka, psychologów
i wychowawców, sfinansowaliśmy kilka tysięcy godzin rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, wydaliśmy
wiele publikacji o rodzinnych formach opieki zastępczej i co roku przekazujemy kilkaset prezentów dzieciom z
ubogich rodzin.

1. DANE FUNDACJI
Nazwa organizacji:
Adres:			
Tel/fax:			
Fax:			
e-mail:			
Strona internetowa:
Bank i numer konta:
Subkota:		

Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
0 22 58 42 289, 58 42 288
0 22 62 93 362
info@fundacja.przyjaciolka.pl
www.fundacja.przyjaciolka.pl
Deutsche Bank Polska S.A. 79 1880 0009 0000 0011 0139 1009
Deutsche Bank Polska S.A. 57 1880 0009 0000 0011 0139 1017
Deutsche Bank Polska S.A 35 1880 0009 0000 0011 0139 1025
Deutsche Bank Polska S.A 13 1880 0009 0000 0011 0139 1033
Deutsche Bank Polska S.A 38 1880 0009 0000 0011 0139 1068
Deutsche Bank Polska S.A 16 1880 0009 0000 0011 0139 1076
Deutsche Bank Polska S.A 91 1880 0009 0000 0011 0139 1084
Deutsche Bank Polska S.A 88 1880 0009 0000 0011 0139 1041

Władze organizacji:
			
Data Rejestracji:
Numer KRS:		
Numer Regon:		

Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
20.12.2001 r.
0000074781
017162554
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Zarząd Fundacji /członkowie nie pobierają wynagrodzenia/:
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Prezes Zarządu: Zbigniew Napierała
Wiceprezes Zarządu: Joanna Luberadzka-Gruca
Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy: Izabela Bochenek-Strauss
Członek Zarządu: Alicja Modzelewska

Rada Fundacji Przyjaciółka /członkowie nie pobierają wynagrodzenia/:
Małgorzata Sobońska Prawnik
Marek Jakóbisiak
Profesor Immunologii
Marek Kościkiewicz Muzyk
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Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
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1. dzieci i młodzieży osieroconych lub z rodzin wielodzietnych,
2. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin
patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze,
3. kobiet samotnie wychowujących dzieci,
4. niepełnosprawnych,
5. ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych,
6. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku
do społeczeństwa.
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej
młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiającej problemy wychowawcze;
3. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
4. działalności charytatywnej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
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 żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
13. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży 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:
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1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i kobiet,
2. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania 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 podwyższa
nie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
11. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży 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 młodzieży 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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3. Główne zdarzenia prawne:

5

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 ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 6 stycznia 2010 r. i
Uchwała Nr 1/2010 o przeznaczeniu środków finansowych z jednego procenta podatku, które Fundacja Przyjaciółka otrzyma, jako organizacja pożytku publicznego w 2010 roku, przede wszystkim na leczenie i rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci z wadami wrodzonymi, Uchwała Nr 2/2010 o przyjęciu i zatwierdzeniu
„Regulaminu stypendialnego Fundacji Przyjaciółka. Program Stypendialny dla gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.” /kopie w załączeniu/.
UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 12 stycznia 2010 r. NR 1/2010 o powierzeniu
firmie BETA Auditing Beata Rękawek 02-781 Warszawa, ul. Czapli 43, przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego Fundacji Przyjaciółka za rok obrotowy 2009 /kopia w załączeniu/.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA FUNDATORA FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. dnia 23 marca 2010
r. i Uchwała Fundatora o powołaniu Pani Joanny Luberadzkiej-Gruca jako Wiceprezesa do Zarządu Fundacji
Przyjaciółka /kopia w załączeniu/.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 24 marca 2010 r. i Uchwała Nr 2/2010 o rozpatrzeniu, przedłożonego jej przez Zarząd „Fundacji Przyjaciółka”, sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji i po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta zatwierdzeniu
sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2009, Uchwała Nr 3/2010 o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego „Fundacji Przyjaciółka” za rok obrotowy 2009 i po zapoznaniu się z opinią niezależnego
biegłego rewidenta zatwierdzeniu sprawozdania finansowe Fundacji za rok obrotowy 2009, Uchwała Nr 4/2010
o udzieleniu absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom zarządu „Fundacji Przyjaciółka” działającym w
roku 2009, Uchwała Nr 5/2010 po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z rachunkiem
wyników za okres 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r., wykazującym nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie
101.980,46 zł, o podjęciu decyzji o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2009 na zwiększenie przychodów
następnego roku obrotowego /kopie w załączeniu/.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 22 września 2010 r.
i Uchwała Nr 3/2010 o przystąpieniu do członków założycieli związku stowarzyszeń - Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej /kopia w załączeniu/.
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6

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 przez firmę BETA Auditing Beata Rękawek, 02-781
Warszawa, ul. Czapli 43:
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego obejmującego okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19 Warszawa
		
I. Opinia jest przeznaczona dla Rady i Zarządu Fundacji Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie.
II. Dokonałam badania sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
obejmującego:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 r.,
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 320 574,82 zł,
• rachunek wyników za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r., wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami
101 980,46 zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia,
• sprawozdanie z działalności.
III. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdz. 7 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1223, z późniejszymi
zmianami),
2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z 2001 r. wraz z późn. zmianami),
3. wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania, oraz stosowanej w Polsce praktyki
badania sprawozdań finansowych,
4. umowy o badanie z dnia 15.01.2010 r.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie o nim opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundację zasad (polityki) rachunkowości, sprawdzenie - w przeważającej mierze w
sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
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IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
badanej Fundacji na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.,
b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej powyżej
ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
umowy Fundacji.
VI. Sprawozdanie z działalności Fundacji jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Beata Rękawek
Biegły rewident nr ew.011013
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Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
ze wskazaniem banku:
Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów:
Nabyte nieruchomości:
Nabycie środków trwałych o wartości powyżej
5 000 pln:

nie dotyczy
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2010 roku obligacji akcji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2010 roku
nieruchomości
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2010 roku
środków trwałych o wartości powyżej 5 000 pln

1) Fundacja może 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 niesklasyfikowana – (PKD 74.84.B)

W 2010 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie realizowała odpłatnych świadczeń.
2) Przychody:

Darowizny
• W tym: przychody z działalności o charakterze
pożytku publicznego
Przychody finansowe
Spadki
Zapisy
Środki ze źródeł publicznych
• W tym: z budżetu państwa
• W tym: z budżetu gminy
Pozostałe przychody
Razem

1 584 754,51
435 052,46
9 730,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 594 484,72
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3) Koszty
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Realizacja celów statutowych
• W tym: działalność o charakterze pożytku
publicznego
Pozostałe
Koszty finansowe
Administracja
Działalność gospodarcza
Razem

986 678,27
249 796,51
0,00
-0,12
376 038,46
0,00
1 362 716,61

4) Liczba osób zatrudnionych
Joanna Luberadzka–Gruca
Dyrektor Fundacji		
Łukasz Piecuch			
Asystent			
Joanna Kuzebska		
Specjalista d/s Programów
Zofia Kaliszewska		
Księgowa			
Joanna Srebnicka		
Specjalista d/s Programów
								

cały etat
cały etat
1/2 etatu
cały etat
umowa zlecenie do 30.09.2010 r. od
01.10.2010 r. ¾ etatu

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem
• W tym: Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń
z tytułu umowy o pracę
Wynagrodzenia
Premie
Nagrody
Inne świadczenia
Narzuty na wynagrodzenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej
• W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych
z umów zlecenie
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie
Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

272 215,19
234 338,35
198 000,00
5 160,00
0,00
6 927,24
36 338,35
0,00
25 789,60
20 800,00
4 989,60
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Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom
zarządu i innych organów fundacji:

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji
Przyjaciółka nie otrzymali w 2010 roku
wynagrodzenia.

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:

Fundacja Przyjaciółka nie udzieliła
w 2010 roku pożyczek pieniężnych.

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

PASYWA

AKTYWA
Majątek trwały
Majątek obrotowy

512 996,90

Fundusze własne
426 096,16
Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze
86 900,74

Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych – 86 900,74 zł
5) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wynikach finansowych tej działalności:
Fundacja Przyjaciółka nie realizowała w 2010 roku projektów finansowanych ze środków publicznych.
6) Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych
deklaracji podatkowych:
Fundacja Przyjaciółka rozlicza się w sposób prawidłowy w związku z ciążącymi na niej zobowiązaniami
podatkowymi. Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT 4R.
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2010 ROKU.
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1. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy
zastępczej i podopiecznych świetlic środowiskowych.

12

Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku, na przestrzeni
lat była rozszerzana grupa beneficjentów projektu.
Tło realizacji projektu:
Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność programem, którego celem jest wolontariat na rzecz dzieci. Zaczynaliśmy od wolontariatu
w domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka, domów dziecka i świetlic środowiskowych.
Wielu naszych wolontariuszy pomaga w odrabianiu lekcji, uczy języków obcych, spędza z dziećmi czas lub
organizuje zajęcia dodatkowe.
Program jest prowadzony w całej Polsce i wszędzie tam gdzie znajdziemy wolontariusza, staramy się skierować go do współpracującego z nami miejsca.
Chcemy, aby wolontariusz podejmował decyzję o pomocy w sposób
odpowiedzialny. Nasz wolontariat to zaangażowanie, co najmniej na
rok szkolny i regularne poświęcanie przynajmniej jednego dnia w
tygodniu na pomoc dzieciom.
Opis podjętych działań:
Wolontariusze pomagają rozwiązywać dzieciom ich szkolne problemy, zachęcają do nauki, pokazują, że szkoła
nie musi być miejscem stresu i porażki. W naszym programie ważny jest także aspekt przyjaźni, jaka rodzi się
pomiędzy dziećmi i wolontariuszami. Od roku 2009 program został
rozszerzony o wolontariat w rodzinnych formach opieki zastępczej i
świetlicach środowiskowych.
Najważniejsze w naszym projekcie są dwa cele:
1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy będą wspierać dzieci,
2. Umożliwianie podopiecznym pieczy zastępczej i świetlic środowiskowych łatwiejszego startu w samodzielne życie poprzez pomoc
w nauce i budowanie lokalnego wsparcia.
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Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież wychowujące się w pieczy
zastępczej i korzystające z pomocy świetlic środowiskowych oraz wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy.
Wolontariusz odwiedzający dziecko jest przyjacielem i „wychowawcą”, który
przychodzi specjalnie do tego dziecka lub grupki dzieci. Jest to działanie
dla dobra przyszłości edukacyjnej dzieci, ale także dla dobra ich emocji.
Bardzo ważnym aspektem jest wytrwanie w tej pracy na długo. Minimalny
okres, w którym wolontariusz może odwiedzać dziecko, to rok szkolny,
jednak faktycznie zależy nam na tym, aby dzieci miały przyjaciół na stałe i
aby wolontariat miał charakter długoletni.
W 2010 roku stworzyliśmy także możliwość wolontariatu w rodzinie biologicznej na terenie Warszawy.
Rezultaty w roku 2010:
324 zgłoszenia od wolontariuszy, którzy zostali skierowani do:
•
2 - rodziny,
•
25 - rodzinnych domów dziecka,
•
15 - świetlic środowiskowych,
•
282 - domy dziecka
81 placówek, do których zostali skierowani wolontariusze.
Koszty programu wolontariatu w 2010 roku wyniosły: 8 239,77 zł
Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
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Program

Czas realizacji projektu: od 2001 r. Program stypendialny był rozszerzany
na przestrzeni lat o nowe linie stypendialne i adresowany był do coraz
szerszej grupy beneficjentów.

Stypendi

y
aln

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2010

2. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy
zastępczej.

Tło realizacji projektu:
Dzieci trafiające do opieki zastępczej mają bardzo często ogromne opóźnienia szkolne. Trudna sytuacja w domu rodzinnym przekłada się najczęściej nie tylko na wyniki w nauce, ale także na zaniedbywanie obowiązku
szkolnego. Wychowankowie trafiający do opieki zastępczej często wykazują
niskie aspiracje edukacyjne, a wielu z nich marząc o jak najszybszym usamodzielnieniu decyduje się na zakończenie edukacji na szkole zawodowej.
Wzmocnienia wymagają nie tylko ich cele edukacyjne czy życiowe, ale również poczucie własnej wartości. Wielu wychowanków nie ma motywacji do nauki, a grupą odniesienia są dla nich inni wychowankowie. Dlatego tak
ważne jest pomaganie tym, którzy wybijają się spośród innych, bo to ich właśnie przykład może pomóc pozostałym w zobaczeniu swojej przyszłości w edukacji.
Opis podjętych działań:
• Program stypendialny dla studiujących wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych.
Stypendium może zostać przyznane wychowankom
domów dziecka i rodzinnych domów dziecka lub rodzin
zastępczych.
Pierwszeństwo do przyznania stypendium mają wychowankowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na
egzaminie maturalnym lub zostali przyjęci z najlepszym wynikiem na studia.
Stypendium jest przyznawane wychowankom - studentom na cały okres studiów, lecz nie dłużej niż na 5 lat i
wynosi 500 zł miesięcznie.
Wnioski stypendialne są przyjmowane raz w roku.
• Wspólnie z firmą Henkel Polska prowadzimy Program Stypendialny dla Gimnazjalistów, wychowanków domów dziecka “Wiem, że warto się uczyć”.
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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Wierzymy, że program mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę
odpowiedniego wykształcenia.
• W tym roku po raz pierwszy przyznaliśmy stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Stypendi

y
aln
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Co roku, przyznamy stypendia, w następujących kategoriach:
• stypendia naukowe,
• stypendia za inne wybitne osiągnięcia (wszystkie dziedziny artystyczne,
sportowe oraz inne osiągnięcia).

W ramach tego programu przyznajemy:
• stypendia naukowe,
• stypendia za inne wybitne osiągnięcia (wszystkie dziedziny artystyczne,
sportowe oraz inne osiągnięcia).
W ramach programu stypendialnego przyznajemy dofinansowanie dzieciom, które wychowują się w pieczy
zastępczej: w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Rezultaty:
W 2010 roku przyznaliśmy:
2 stypendia dla studentów, którzy wychowywali sie w
domach dziecka lub rodzinnych domach dziecka,
40 stypendiów dla gimnazjalistów z domów dziecka i
rodzinnych domów dziecka,
6 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kończących się egzaminem maturalnym,
22 nagrody pieniężne dla wyróżniających się wychowanków pieczy zastępczej.
W sumie w 2010 roku przyznaliśmy pomoc stypendialną na kwotę 93.100,00 zł.
Źródła finansowania: Środki na cele statutowe i dofinansowanie z firmy Henkel oraz dofinansowanie od darczyńców prywatnych i środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji Przyjaciółka.
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3. Program dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
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Czas realizacji projektu: od maja 2007 r.
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Tło realizacji projektu:
Wiedzieć, Rozumieć, Poznawać
Świetlice środowiskowe, wiejskie i socjoterapeutyczne to placówki wsparcia dziennego mające na
celu zapewnienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji prawidłowej opieki pozaszkolnej. Placówki te dają dzieciom szansę odrobienia lekcji, zjedzenia ciepłego posiłku, rozwijania swoich możliwości i talentów, poznawania
nowych rzeczy. Są dla nich odskocznią od problemów rodziny, niepowodzeń szkolnych i innych trudności.
Opis podjętych działań:
Fundacja Przyjaciółka od kilku lat współpracuje ze świetlicami. Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy
tym placówką, które mieszczą się na terenach wiejskich. Dzieciaki korzystające ze wsparcia świetlic wiejskich
nie mają innej alternatywy. Ich miejscowości to kilka bloków, sklep pola, lasy i właśnie świetlica. Rodzice
bardzo często nie pracują, żyją tylko z zasiłków i pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. O pracę jest trudno,
większe miejscowości i miasta oddalone są o kilka/kilkanaście kilometrów bez możliwości dojazdu. Dzięki naszemu wsparciu wiele dzieci po raz pierwszy mogła obejrzeć film w kinie, spektakl teatralny, ciekawą wystawę
w muzeum. Uczestnictwo w programach dało dzieciom szansę rozbudzenia w sobie ciekawości świata, radości
z odkrywania i tworzenia.
W 2010 roku do Programu zaprosiliśmy wszystkie świetlice
z województwa warmińsko- mazurskiego z miejscowości do
20 000 mieszkańców. Pierwszym etapem programu było
przesłanie do nas projektu pod hasłem “Wakacje na guziku”.
Projekt miał w interesujący i ciekawy sposób zorganizować dzieciom czas wolny w wakacje. Ważne było dla
nas, aby wychowankowie oprócz dobrej zabawy uczyły
się także kreatywności, organizacji czasu, planowania i
rozwijały swoje zainteresowania.
Od czerwca do sierpnia ponad 600 dzieci spędzały czas
wakacji na zorganizowanych zajęciach, biwakach i wycieczkach. Wychowankowie organizowali także festyny, koncerty
i dożynki. Dzięki tym działaniom rozwijały swoje umiejętności
gospodarowania czasem i planowania. Zdobywały nowe umiejętności, wiedzę oraz wiarę we własne możliwości.
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Bardzo ważnym atutem projektów, była integracja
całej społeczności lokalnej. Działania dzieci i młodzieży skupiały wokół siebie także rodziców, dziadków i sąsiadów. Dorośli, czasami po raz pierwszy,
Wiedzieć, Rozumieć, Poznawać
angażowały się w działania placówek. Wspólnie
z dziećmi spędzały czas wolny w sposób twórczy
i kreatywny, a dzięki temu lepiej poznawali swoje dzieci i poprawiały się relacje między rodzicami i dziećmi.
Mieszkańcy miasteczek i wsi uwierzyli, że są w stanie wiele zmienić i osiągnąć, gdy tylko będą współpracować i
działać.
W swoich działaniach placówki pozyskiwały partnerów między innymi w Samorządach Lokalnych, w Gminie, w
pobliskich szkołach, domach kultury. W działanie świetlic włączały się także firmy, wolontariusze, nauczyciele
oraz społeczność lokalna.
W trakcie realizacji programów nie pojawiły się żadne problemy, z którymi świetlice nie mogłyby sobie poradzić. Niektóre placówki żałowały, że zaplanowały działania na zbyt małą ilość dzieci.
Rezultaty:
20 sfinansowanych projektów
ok 600 uczestników programu
78 752 zł. przeznaczonych na realizację projektów
Źródła finansowania: Dofinansowanie Corporate Social
Responsibility Europe Johnson & Johnson
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4. Program aKuKu
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Czas realizacji projektu: od 5 stycznia 2009 roku
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Tło realizacji projektu:
Program “a KuKu” powstał, aby pomóc dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej i dać im szansę na spełnienie
marzeń, tych większych i tych małych, o zdrowiu, nauce, wspólnych wyjazdach, a czasami o całkiem zwykłych
dziecięcych przyjemnościach. Pomysłodawcami programu są Fundacja Oriflame Dzieciom i Fundacja Przyjaciółka. Program “a KuKu” jest długofalowym programem, szansą na rozwój pasji i zainteresowań dzieciaków, na
pozytywne spojrzenie na świat i przyszłość. Czasami spełnienie prostego marzenia może sprawić, że zmieni się
całe życie
Opis podjętych działań:
Beneficjentami programu są podopieczni rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Opiekunowie dzieci mogą zgłosić swojego podopiecznego do udziału w Programie „a KuKu”
wypełniając wspólnie z podopiecznym wniosek. W ramach programu “a KuKu” wspomagamy realizacje marzeń,
potrzeb, zainteresowań, projektów lub konkretnego działania w trzech kategoriach. W 2010 roku został przeprowadzony nabór wniosków w czterech edycjach.
W ramach programu “a KuKu” realizacja zgłoszeń nie miała generalnie formy przekazania środków finansowych
na rzecz Uczestnika Programu, ale formę sfinansowania/dofinansowania marzenia, potrzeby, pomysłu na projekt lub konkretnego działania opisanego we Wniosku.
Rezultaty:
Program “a KuKu”
Ilość zrealizowanych marzeń dzieci w 2010 r.		

284

Budżet projektu w roku 2010:

229.092,42 zł.

			

Źródła finansowania:
1. Fundacja Oriflame Dzieciom
2. Darczyńcy indywidualni
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5. Rodzina - dom budowany miłością
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1 lipca 2010 r. Fundacja POLSAT i Fundacja Przyjaciółka rozpoczęły czwartą
edycję programu „Rodzina - dom budowany miłością”. W 2010 r. organizatorzy szczególnie podkreślali, że rodzinna opieka zastępcza to bardzo odpowiedzialne zajęcie, którego powodzenie jest wyjątkowym sukcesem i wiąże się z
prawdziwym poczuciem spełnienia. Kampania miała charakter promocyjnoedukacyjny. Opieka nad powierzonymi dziećmi coraz częściej staje się świadomym życiowym wyborem opiekunów.
Celem ogólnopolskiego programu „RODZINA – DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ”
jest wspieranie powiatów w tworzeniu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także propagowanie rodzinnych form opieki i promowanie powiatowych dobrych praktyk.

ŚRODA ŚLĄSKA, LIPIEC 2007 r.

Nazwa programu podkreśla wagę, jaką przykładają jego organizatorzy do rodziny, która pozwala dziecku na
prawidłowy rozwój i poprzez miłość buduje mocne podstawy dorosłego życia. Praca nad problemami rodziny
dziecka jest niezbędna, aby mogła się ona z nimi zmierzyć. Niezastąpionym elementem tej pracy jest rodzinna
opieka zastępcza. Opiekunowie dają powierzonym dzieciom bezpieczne miejsce, wstają do nich w nocy, odrabiają z nimi lekcje, osuszają ich łzy i dzielą radość.
Stają się jednymi z najważniejszych osób w systemie wsparcia ich rodzin, dlatego bohaterami tegorocznej kampanii są trzy wyjątkowe rodziny, które w spotach promujących program opowiadają dlaczego warto być rodziną
zastępczą.
Fundacja POLSAT i Fundacja Przyjaciółka propagują rodzinną opiekę zastępczą oraz wspierają powiaty w przemyślanym rozwoju systemu wspierania rodziny i rodzinnej pieczy rodzinnej.

ŚRODA ŚLĄSKA, WRZESIEŃ 2007 r.

W ciągu czterech lat działania programu udało nam się:
• wybudować dom dla rodziny zastępczej w Środzie Śląskiej,
• wyremontować Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach,
• wyremontować poddasze dla dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej w Wieprzu
w powiecie wadowickim,
• wyremontować instalację grzewczą w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Grabowie,
• wyremontować pomieszczenie w wielodzietnej rodzinie zawodowej w Dziekanowie Leśnym,
• zaadaptować garaż na pomieszczenie wypoczynkowo – rehabilitacyjne w Rodzinnym Domu dziecka
w Wiktorowie,
• wyremontować budynek, w którym zostanie stworzony Rodzinny Dom Dziecka w Bytomiu
• wyremontować dach dla rodziny zastępczej spokrewnionej w Strzelinie.
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W 2010 r. w wyremontowanym w ramach programu Rodzina Dom Budowany Miłością budynku w
Bytomiu, zamieszkało małżeństwo, które prowadzi Rodzinny Dom Dziecka wraz z dwójką dzieci,
które dotąd wychowywały się w ich rodzinie zastępczej. Teraz pod ich skrzydła trafi jeszcze 7 dzieci
z Bytomia.
Środki na realizację programu pozostają w dyspozycji Fundacji Polsat i pochodzą z jej środków na cele statutowe lub darowizn od firm.

ŚRODA ŚLĄSKA, GRUDZIEŃ 2007 r.

ŚRODA ŚLĄSKA, STYCZEŃ 2008 r.
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6. Działalność pożytku publicznego
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Fundacja Przyjaciółka posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach alokowanych przez podatników środków z 1% podatku
pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

W 2010r pomogliśmy:

Julka, lat 9

1%

• Weronice i Martynce zakupiliśmy leki za kwotę 84,62 zł
• Rafałkowi lat 3 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny
w kwocie 4 200 zł
• Julicie lat 5 kupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 1 000 zł
• Wojtkowi lat 6 sfinansowaliśmy zakup bateryjek do aparatu
słuchowego w kwocie 998,40 zł
• Rodzinnemu Domowi Dziecka z Wesołej pomogliśmy sfinansować wyjazd oraz zajęcia dla dzieci
w kwocie 3 976 zł
• Zuzi lat 3 sfinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 2 040 zł
• Julce lat 9 kupiliśmy protezę za kwotę 7 180 zł /dziewczynka będzie objęta nasza pomocą do 18 roku życia/
• Chorym siostrom kupiliśmy leki w kwocie 99,28 zł
• Kasi lat 12 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Dawidowi lat 10 zapłaciliśmy za rehabilitację w kwocie 4 200,00 zł
• Bartkowi lat 7 kupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 1 628,14 zł
• Bliźniaczką Patrycji i Dagmarze lat 16 zapłaciliśmy za turnus rehabilitacyjny w kwocie 8 400,00 zł
• Ernestowi lat 5 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Milence lat 2 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 2 500,00 zł
• Oli lat 11 zapłaciliśmy za operację w kwocie 3 800,00 zł
• Sebastianowi lat 7 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Marcinkowi lat 11 kupiliśmy protezę w kwocie 3 100,00 zł
• Jakubowi lat 6 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Lidii lat 11 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Kasi lat 4 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 430,00 zł
• Igorowi lat 5 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Arkowi lat 4 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 200,00 zł
• Pawłowi lat 13 kupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 3 870,00 zł
• Maksymilianowi lat 4 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 730,00 zł
• Patrykowi lat 13 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 700,00 zł
• Sebastianowi lat 8 dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 2 350,00 zł
• Wiktorowi lat 4 zakupiliśmy protezę w kwocie 4 000,00 zł
• Aleksandrze lat 16 kupiliśmy matę ozonową za kwotę 2 800,00 zł
• Martynce lat 2 sfinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 4 690,00 zł
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Patrykowi lat 17 dofinansowaliśmy protezę w kwocie 7 250,00 zł
Wiktorii, Danielowi i Małgorzacie kupiliśmy lampę do koloroterapii za kwotę 6 470,00 zł
Rocznej Ani lat dofinansowaliśmy zakup protezy w kwocie 5 000,00 zł
Kamilowi lat 16 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 000,00 zł
Rocznemu Mateuszowi sfinansowaliśmy rehabilitacja w kwocie 4 500,00 zł
Ani lat 2 dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 4 500,00 zł
Kasi lat 4 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 000,00 zł
Kindze lat 4 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Oliwii i Nikoli kupiliśmy inhalator za kwotę 5 700,00 zł
Kai lat 4 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Julii dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 4 700,00 zł
Jakubowi lat 5 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Marcinowi lat 17 sfinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 3 080,00 zł
Julii lat 8 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Aleksowi lat 11 kupiliśmy leki w kwocie 4 698,87 zł
Martynce lat 8 dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 3 200,00 zł
Rocznemu Fabianowi sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 600,00 zł
Michałowi lat 9 dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 4 600,00 zł
Rocznemu Szymonowi sfinansowaliśmy turnus turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 600,00 zł
Michalinie lat 2 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Kasi i Kuba sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 9 400,00 zł
Oskarkowi lat 2 sfinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 540,00 zł
Trojaczkom Angelice, Natalce i Hubertowi kupiliśmy leki za kwotę 150,90 zł
Mikołajowi lat 11 zakupiliśmy protezę w kwocie 3 000,00 zł
Rocznej Wiktorii sfinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 1 700,00 zł
Adrianowi lat 12 dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 2 000,00 zł
Stasiowi lat 2 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Braciom: Bartkowi i Łukaszowi sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 9 200,00 zł
Zuzi lat 6 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Szymonowi lat 7 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700,00 zł
Rocznemu Arturowi dofinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 1 220,30 zł
Kacperkowi lat 4 kupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 600,00 zł
Braciom: Kacprowi i Bartkowi kupiliśmy lampę do koloroterapii za kwotę 6 470,00 zł
Jarkowi lat 11 dofinansowaliśmy rehabilitację domowa w kwocie 2 160,00 zł
Tobiaszkowi lat 2 dofinansowaliśmy rehabilitację leczniczą w kwocie 4 680,00 zł

Łącznie przeznaczona na pomoc kwota wyniosła 249 796, 51 zł. Cała kwota pochodziła z alokacji
przez podatników na rzecz naszej Fundacji 1% podatku. Pozostała do wydatkowania kwota z przychodów z 1% podatku zostanie wydatkowana w roku 2011.
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Qurier Świętego Mikołaja

Fundacja Przyjaciółka co roku organizuje wyjątkową akcję z
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Od 2009r. otrzymała ona nazwę
Qurier Świętego Mikołaja. W tym roku udało nam się znaleźć 810
Qurierów Świętego Mikołaja, czyli ludzi, którzy otrzymali list od
dziecka i spełnili jego świąteczne marzenie.
W 2010 roku w Świętych Mikołajów zamienili się pracownicy
firm: Edipresse Polska, Dax Cosmetics, Grupa UbezpieczeniowoFinansowa Warta, Kredyt Bank, Cyfrowy Polsat, Pentegy, IT Connect, Polsat Media, Galapagos, Volkswagen
Bank, Rede fine, PIRELLI PEKAO REAL ESTATE, HSBC Bank Polska, Henkel Polska, Grupa Infor, K B Development, Microsoft, Tobacco, Goldenline, Grupa Aviva, MPG.
W 2010 roku aż 1.299 dzieci otrzymało prezenty!
Święty Mikołaj spełnił marzenia dzieci ze świetlic środowiskowych i terapeutycznych w: Jaśle, Bochni, Bytomiu,
Piasecznie - Julianów, Spytkowie, Kandytach, Dąbrówce, Piasecznie, Janowie, Młynarach, Wilczętach, Momajnach, Krawczykach, Sątopach – Samulewo, Opinie, Wojciechowicach, Radomiu, Błoniach, Łazach, Wopławkach,
Kielcach, Wapniku i Starym Sączu.
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W 2010 r. wyszedł pierwszy numer charytatywny „Pani Domu”.
W 2010 roku Polska borykała się ze skutkami powodzi dlatego pieniądze uzyskane z tego numeru zostały wykorzystane
na remont domu dla rodziny zastępczej z Sandomierza, która
wychowuje 13 dzieci i została bez dachu nad głową. Dofinansowaliśmy także 5 wakacyjnych projektów świetlic środowiskowych z terenów dotkniętych powodzią. Nasze wsparcie pomogło
placówkom zorganizować zajęcia dla dzieci w wakacje, kupić
zniszczone przez wodę wyposażenie placówek oraz przygotować
podopiecznych do szkoły.
Łącznie na pomoc rodzinie i świetlicom z terenów popowodziowych przekazaliśmy 47 923,01 zł.

W 2010 roku wspólnie z „Przyjaciółką” zorganizowaliśmy
akcję pomocy na rzecz dzieci urodzonych z wadami wrodzonymi. Bohaterem reportażu był dwuletni Adaś, który urodził się
z Zespołem Downa. Dzięki otrzymanym pieniądzom mogliśmy
pomóc:
• Adasiowi lat 2 dofinansowując rehabilitację
w kwocie 15 000zł
oraz innym dzieciom z Zespołem Downa:
• Oli lat 7 sfinansowaliśmy rehabilitację w kwocie 4 700zł
• Nikoli lat 3 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
• Alanowi lat 4 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
• Mateuszowi lat 5 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
• Konradowi lat 11 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
• Dawidowi lat 3 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
• Jakubowi lat 8 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
Łącznie na pomoc dzieciom przeznaczyliśmy 47 900 zł.
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Numer Świąteczny “Przyjaciółki” 2010 r.
W świątecznym numerze “Przyjaciółki” poznaliśmy historię Łukasza i Oliwi - rodzeństwa zmagającego się z bardzo ciężką chorobą, jaką jest mukowiscydoza. Dzieci potrzebowały inhalatorów,
leków i zabiegów, dzięki którym dłużej będą mogły wygrywać z
chorobą.
Łukasz i Oliwia otrzymają od nas pomoc w leczeniu, również w
roku 2011, w sumie w wysokości 20 000 zł.

Numer Świąteczny “Pani domu” 2010 r.
W świątecznym numerze “Pani domu” poznaliśmy historię
Maksymiliana, który boryka się z licznymi wadami wrodzonymi.
Potrzebuje on ciągłej i systematycznej rehabilitacji, dzięki której
osiąga, to co dla rówieśników jest bardzo łatwe - pierwszy krok,
samodzielnie założone buty, pierwszy pokolorowany obrazek…
Dzięki wsparciu pisma mogliśmy pomóc:
• Maksymilianowi lat 4 sfinansowaliśmy rehabilitację
w kwocie 9 500zł
• Wiktorkowi lat 2 dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
• Tomkowi lat 2 sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w kwocie 4 700zł
Łącznie na pomoc dzieciom przekażemy, również w roku 2011, w sumie 18 900 zł.
Otrzymane środki finansowe pochodziły przede wszystkim od wydawcy pism i z akcji przeprowadzanych na
łamach pisma kierowanych przede wszystkim do reklamodawców.
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8. Przynależność do organizacji parasolowych:
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest to grupa praktyków z całej Polski. Reprezentujemy różne
środowiska. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą
wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą
miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy szczęśliwego życia. Zdaniem
Koalicji taki model opieki pozwoli na bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych. Koalicja dąży do
realizacji celów prowadząc działania edukacyjne, promocyjne i rzecznicze. Zabiegamy o tworzenie dobrego
prawa. Fundacja Przyjaciółka jest członkiem Koalicji od marca 2004 r.
Chcemy propagować informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i dążyć do
stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Jedną z naszych pierwszych inicjatyw było ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który świętujemy, co
rok 30 maja. Ten Dzień ma nie tylko wyrażać szacunek dla rodzin zastępczych i opiekunów z rodzinnych domów
dziecka, czy zwrócić uwagę na ideę rodzinnej opieki zastępczej, ale również zachęcić samorządowców, polityków, dziennikarzy, i ogół społeczeństwa do wspierania tej idei. Uważamy, że bez względu na sytuację, opieka
zastępcza będzie potrzebna zawsze, że jest to wyjątkowa pomoc na rzecz dzieci i na rzecz ich rodzin, a opiekunowie zasługują na wszechstronne wsparcie i szacunek.

Polish Foster Care Coalition
www.koalicja.org
Polish Foster Care Coalition
www.koalicja.org
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Fundacja Przyjaciółka jest członkiem Forum Darczyńców od
2008 roku. Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych
i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na
cele społecznie użyteczne. Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Organizacje te działają w takich obszarach jak:
nauka i edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska,
zwalczanie bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich i przedsiębiorczości,
przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa. Każda z nich określa własne cele, priorytety,
zasady i normy przyznawania wsparcia. Odbiorcami pomocy naszych członków są najczęściej inne organizacje
pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy także osoby indywidualne. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać
dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste
warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują.
Forum Darczyńców jest organizatoren konkursu Liderzy Filantropii.
Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób
przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej (relatywnie i bezwzględnie) środków finansowych na cele społeczne. Konkurs umożliwia też pokazanie wymiaru finansowego zaangażowania
firm w skali roku i porównanie go z latami ubiegłymi.
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1. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 6 stycznia 2010 r.
i Uchwała Nr 1/2010 i , Uchwała Nr 2/2010.
2. UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 12 stycznia 2010 r. NR 1/2010.
3. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA FUNDATORA FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. dnia 23 marca 2010 r.
i Uchwała Fundatora.
4. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 24 marca 2010 r.
i Uchwała Nr 2/2010, Uchwała Nr 3/2010, Uchwała Nr 4/2010, Uchwała Nr 5/2010.
5. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dnia 22 września 2010 r.
i Uchwała Nr 3/2010.
6. Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Fundacji Mirosława Mikosa z pełnionej funkcji z 23 marca 2010 r.
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Członek Zarządu
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