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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 kilkanaście milionów złotych. Fundację wspierają wolontariusze
z całej Polski, współpracujemy z rodzinami zastępczymi, przekazaliśmy kilkaset stypendiów i przeprowadziliśmy
tysiące godzin szkoleń, 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:		

Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
0 22 584 22 89
0 22 629 33 62
info@fundacja.przyjaciolka.pl
www.fundacja.przyjaciolka.pl

Bank i numer konta:		
Subkonta:			
				
				
				
				
				

mBank 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001
mBank 45 1140 1010 0000 5494 1000 1002
mBank 18 1140 1010 0000 5494 1000 1003
mBank 61 1140 1010 0000 5494 1000 1005
mBank 07 1140 1010 0000 5494 1000 1007
mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008
mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009

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

Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
20.12.2001 r.
0000074781
017162554
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Zarząd Fundacji:
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Prezes Zarządu: 					Zbigniew Napierała
Wiceprezes Zarządu:					Joanna Luberadzka-Gruca
Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy:

Izabela Bochenek-Strauss

Członek Zarządu:					Alicja Modzelewska-Warec
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione
w zarządzie.

Rada Fundacji Przyjaciółka:
Małgorzata Sobońska-Szylińska

–

Prawnik

Marek Jakóbisiak				–

Profesor immunologii

Marek Kościkiewicz				–

Muzyk

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione
w radzie.
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Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
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1. dzieci i młodzieży wychowujących się w pieczy zastępczej lub z rodzin wielodzietnych;
2. rozwoju i upowszechnienia rodzinnej opieki zastępczej;
3. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin
w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze;
4. kobiet samotnie wychowujących dzieci;
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
6. ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych;
7. 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 i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej, w tym dzieci
biologicznych opiekunów zastępczych;
3. podnoszenia kompetencji i integracji społecznej opiekunów zastępczych;
4. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży,
w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiającej problemy wychowawcze;
5. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
6. działalności charytatywnej;
7. ochrony i promocji zdrowia;
8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
14. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;
16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
17. 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 i rehabilitacji dzieci;
4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci;
5. dofinansowywanie działalności rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i domów dziecka oraz
schronisk dla samotnych matek;
6. organizowanie akcji społecznych promujących rodzinną opiekę zastępczą;
7. organizowanie i udział w finansowaniu podnoszenia kompetencji opiekunów zastępczych;
8. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin w kryzysie;
9. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci;
10. organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców odpowiednich porad
dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci;
11. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;
12. organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie i podwyższanie
kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
13. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu wykształcenia
i osiągnięciu samodzielności;
14. organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie
wychowujących dzieci;
15. prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i wychowujących dzieci,
w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
16. organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy zatrudniania dla
kobiet wychowujących dzieci;
17. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
18. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych
wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez
Fundację;
19. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o których mowa
w § 7a Statutu;
20. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji, o których mowa w § 8 Statutu.

3. Główne zdarzenia prawne:
Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku nie występują
Organizacji:
Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Organizację nie występują
gwarancji i poręczeń) związanych z działalnością statutową:
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4. Podjęte Uchwały Zarządu i Rady Fundacji:
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Zarząd fundacji
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 1/05/2016
o przyjęciu procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego Fundacji.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 2/05/2016

o wyborze pracowników Fundacji na osoby odpowiedzialne za przestrzeganie i stosowanie procedury
wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego w Fundacji.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 1/09/2016
o przystąpieniu do realizacji projektu “Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji
procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowanego w partnerstwie, numer naboru:
POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15, numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-05-31, którego celem głównym jest opracowanie i wdrożenie
NARZĘDZIA do weryfikacji rozwiązań dot. procesu przechodzenia z opieki instytucjonalnej do usług realizowanych
przez rodziny w środowisku lokalnym.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 2/09/2016
o oddelegowaniu do realizacji projektu “Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji
procesu deintytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” pracowników.

Rada Fundacji
UCHWAŁA NR 2/2016
o rozpatrzeniu, przedłożonego jej przez Zarząd „Fundacji Przyjaciółka”, sprawozdania merytorycznego
z działalności Fundacji i zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu
sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2015, zawierające opis podjętych działań w ramach
programów:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej i podopiecznych świetlic środowiskowych.
Fundusze stypendialne dla wychowanków pieczy zastępczej.
Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
Program aKuKu.
Akcja „Pomaganie to nie wody lanie”
Działalność pożytku publicznego.
Wybrane akcje: Qurier Świętego Mikołaja, Wypełnij Plecak, numery charytatywne czasopism.
Przynależność do organizacji parasolowych (związków stowarzyszeń): Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej i Forum Darczyńców.

UCHWAŁA NR 3/2016
o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego „Fundacji Przyjaciółka” za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się
z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok
obrotowy 2015 składające się z:
1. Bilansu o sumie bilansowej 756.514,64 zł.
2. Rachunku wyników o wyniku finansowym 529.263,97 zł.
3. Informacji o wyniku na działalności statutowej 644.365,37 zł.”
Rada Fundacji decyduje o przeznaczeniu wyniku finansowego na działalność statutową Fundacji Przyjaciółka.

UCHWAŁA NR 4/2016
o udzieleniu absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom zarządu „Fundacji Przyjaciółka” działającym
w roku 2015:
1.
2.
3.
4.

Zbigniewowi Napierale, Prezesowi Zarządu,			
Joannie Luberadzkiej-Gruca, Wiceprezesowi Zarządu,		
Alicji Modzelewskiej, Członkowi Zarządu,			
Izabeli Bochenek-Strauss, Członkowi Zarządu,		

–
–
–
–

udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,
udzielić absolutorium,

z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu.

UCHWAŁA NR 5/2016
po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz z rachunkiem wyników za okres 01.01.2015
r. - 31.12.2015 r., wykazującym nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 529.263,97 zł o podjęciu decyzji
o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 na zwiększenie przychodów następnego roku obrotowego.
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UCHWAŁA NR 6/2016
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o powierzeniu firmie Błaszkowski Advisory Services, ul. Jeziorowa 57D, 03-991 Warszawa, przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za rok obrotowy 2016.
Kontrole działalności Fundacji w 2015 roku nie zostały przeprowadzone.
W 2017 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 przez firmę BŁASZKOWSKI
ADVISORY SERVICES, ul. Jeziorowa 57 D, 03-991 Warszawa

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Członków Rady Fundacji Przyjaciółka w Warszawie.
Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z siedzibą w Warszawie,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, na które składa się:
•
•
•
•

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który o stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
471 530,57 złotych,
rachunek wyników za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wykazujący wynik finansowy netto ogółem
w kwocie 209 214,55 złotych,
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, („sprawozdanie finansowe”).

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Kierownik jednostki jest
również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania
finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie Rady Fundacji jednostki są zobowiązani
do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
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1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
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Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot
i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym
oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań
lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej
w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności
szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2016 r., jak też
jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu
jednostki.
Jednostka nie ma obowiązku sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdania Zarządu
z działalności wymaganego przez art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Fundacja ma obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego z działalności na podstawie Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 234). Do dnia wydania niniejszej opinii i raportu z badania, sprawozdanie merytoryczne z działalności wymagane rozporządzeniem nie zostało sporządzone przez jednostkę, ponieważ termin
jego przygotowania nie był jeszcze wymagalny.
Warszawa, 4 kwietnia 2017 r.
GRZEGORZ BŁASZKOWSKI
Biegły rewident nr 90085
Podmiot uprawniony do badania nr ewid: 3470
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
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Darowizny

1 123 619,83

w tym: przychody z działalności o charakterze pożytku publicznego

179 620,83

Przychody finansowe - odsetki bankowe

3 123, 41

Spadki

0,00

Zapisy

0,00

Środki ze źródeł publicznych
w tym: z budżetu państwa
z budżetu gminy

0,00
0,00
0,00

Pozostałe przychody – spisane zobowiązanie
Razem

1 126 743,24

Główni darczyńcy fundacji w roku 2016:
Osoby fizyczne - 199 216 zł
Osoby prawne (Edipresse Polska, Henkel Polska) - 148 445 zł
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 67 074 zł

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach:
W 2016 r. Fundacja Przyjaciółka nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń.

7. Działalność gospodarcza:
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 2016 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej.
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8. Informacja o poniesionych kosztach:
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Realizacja celów statutowych

787 589,20

w tym: działalność o charakterze pożytku publicznego

787 589,20

Pozostałe koszty operacyjne

1 015,07

Koszty finansowe

13,70

Administracja

130 110,74

Działalność gospodarcza

0,00

Razem

918 728,71

9. Dane o zatrudnieniu:
Liczba osób zatrudnionych:
Joanna Luberadzka-Gruca

Dyrektor Fundacji

cały etat

Joanna Kuzebska

Kierownik Fundacji

3

Łukasz Piecuch

Asystent

cały etat

Zofia Kaliszewska

Księgowa

cały etat

Joanna Srebnicka

Koordynator ds. Ochrony Pracy
i Bezpieczeństwa Dziecka - urlop
wychowawczy

3

Jolanta Klimczuk-Kręcielewska

Pracownik biura - zastępstwo

1

/4 etatu

/4 etatu

/2 etatu

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.

10. Dane o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem:

322 426,81

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

259 529,92

Nagrody

0,00

Premie

0,00

Inne świadczenia (świadczenia urlopowe, opieka lekarska)

10 742,58

Narzuty na wynagrodzenia

52 154,31
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Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00
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11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych organów Fundacji lub osób kierujących działalnością
gospodarczą:
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom Członkowie Zarządu nie otrzymali
zarządu i innych organów fundacji:
w 2016 roku wynagrodzenia z tytułu
pełnionych w tych organach funkcji.
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom Członkowie Rady Fundacji Przyjaciółka nie
innych organów fundacji:
otrzymali w 2016 roku wynagrodzenia.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Nie wypłacano wynagrodzeń osobom kierujących tą działalnością.

12. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:
W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie

24 924,54

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie

22 770,00

Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

2 154,54

13. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:

Fundacja Przyjaciółka
nie udzieliła w 2016 roku
pożyczek pieniężnych.

14. Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2016 roku obligacji.
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15. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach ze wskazaniem banku:
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Bank i numer konta:
Subkonta:		
			
			
			
			
			

mBank 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001
mBank 45 1140 1010 0000 5494 1000 1002
mBank 18 1140 1010 0000 5494 1000 1003
mBank 61 1140 1010 0000 5494 1000 1005
mBank 07 1140 1010 0000 5494 1000 1007
mBank 77 1140 1010 0000 5494 1000 1008
mBank 50 1140 1010 0000 5494 1000 1009

– 272 016,75zł
– 0 zł
– 3 911,20 zł
– 42 926,08 zł
– 48 158,60 zł
– 60,84 zł
– 103 457,10 zł

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji:
Fundacja Przyjaciółka w 2016 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.

17. Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2016 roku nieruchomości.

18. Dane o nabytych środkach trwałych:
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2016 roku środków trwałych.

19. Dane o wartości aktywów Fundacji:
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych:
AKTYWA

PASYWA

Majątek trwały

0,00

Fundusze własne

404 542,60

Majątek obrotowy

471 530,57

Zobowiązania
krótkoterminowe
i fundusze

66 987,97
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20. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.
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Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych – 66 987,97 zł

21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe oraz jej wynik finansowy.
Fundacja Przyjaciółka w 2016 roku realizuje projekt finansowany ze środków publicznych:
„Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, numer naboru: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15, numer i nazwa Osi priorytetowej: II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.8
Dotacja wykorzystana w 2016 r. - 67 073,92 zł.

22. Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych.
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.

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT 4R.
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2016 ROKU
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1. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej
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Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku, na przestrzeni lat, w wyniku prowadzonej ewaluacji i
monitoringu działań, była rozszerzana i modyfikowana grupa beneficjentów projektu.
Tło realizacji projektu:
Od 2014 roku kierujemy wolontariuszy przede wszystkim do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka z terenu Warszawy.
Wolontariusz pomaga dziecku np. w odrabianiu lekcji, w określonym czasie np. 2h w tygodniu. Pomoc ma charakter długofalowy, 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.
Wielu naszych wolontariuszy uczy języków obcych, pomaga w przedmiotach ścisłych, spędza z dziećmi czas lub
organizuje zajęcia dodatkowe.
Spotkania z dzieckiem odbywają się w domu, w którym dziecko mieszka.
Dla chętnych oferujemy szkolenia, na którym można dowiedzieć się więcej o wolontariacie i o tym jak pracować
z dziećmi, które mogą mieć różne problemy.
Wolontariusze naszej fundacji są ubezpieczeni i w uzasadnionych przypadkach otrzymują zwrot kosztów
dojazdu.
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 aspekt relacji, jaka rodzi się pomiędzy
dziećmi i wolontariuszami.
Najważniejsze w naszym projekcie są dwa cele:
1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy wspierają dzieci,
2. Umożliwianie podopiecznym pieczy zastępczej łatwiejszego startu w samodzielne życie poprzez pomoc
w nauce i budowanie lokalnego wsparcia.
Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież wychowujące się w pieczy zastępczej na terenie Warszawy oraz
wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy.
Rezultaty w roku 2016:
391 zgłoszeń od wolontariuszy, chętnych do podjęcia pracy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domów
dziecka
186 wolontariuszy skierowanych przede wszystkim do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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130 dzieci z rodzin zastępczych do których zostali skierowani wolontariusze.
37 nowych umów podpisanych z wolontariuszami.
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Koszty programu wolontariatu w 2016 roku wyniosły: 6697 zł
Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

2. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej.
Czas realizacji projektu: Nasz fundusz stypendialny jest starszy niż sama Fundacja Przyjaciółka. Zanim jeszcze powołana została fundacja tygodnik „Przyjaciółka” przekazywał stypendia finansowe studentom, którzy wychowali
się w domu dziecka, które przejęła Fundacja.
Tło realizacji projektu:
Dzieci trafiające do opieki zastępczej mają bardzo często ogromne deficyty. Trudna sytuacja w domu rodzinnym
przekłada się najczęściej nie tylko na wyniki w nauce, ale także na zaniedbania w różnych dziedzinach rozwojowych. Chcemy im pomóc uwierzyć w siebie, dlatego staramy się wspierać rozwój ich pasji i talentów.
Fundacja przyznaje stypendia wszystkim dzieciom, które się wychowują w domach dziecka, rodzinnych domach
dziecka i rodzinach zastępczych.
Prowadzimy fundusz stypendialnych dla gimnazjalistów, licealistów i studentów.
Wielu z naszych gimnazjalistów zmaga się z decyzją, czy podjąć naukę w szkołach „maturalnych”, czy rozwijać
swoje umiejętności i zainteresowania. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc, ma im pomóc podjęciu decyzji o wyborze szkoły, czy o dalszym rozwijaniu swoich pasji i pokazać, że na każdym etapie nauki znajdzie się
ktoś, kto może wesprzeć ich aspiracje.
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.
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.
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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•

17

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

W ramach tego programu przyznajemy stypendia naukowe.
W ramach programu stypendialnego przyznajemy dofinansowanie dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej:
w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
•

Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W ramach tego programy przyznajemy stypendia naukowe dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej:
w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Rezultaty w roku 2016:
Kontynuujemy pomoc stypendialną dla 2 studentek. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach w kwocie
500 zł.
W 2016 roku Fundacja Przyjaciółka objęła opieką 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendyści otrzymują
pomoc w formie pieniężnej w kwocie 350 zł miesięcznie przez cały rok kalendarzowy.
W ramach programu stypendialnego dla gimnazjalistów Fundacja Przyjaciółka przyznała 11 stypendiów, płatnych
miesięcznie przez cały rok w kwocie 250 zł.
Koszty programu wolontariatu w 2016 roku wyniosły: 113 600 zł
Źródła finansowania: Darowizny od osób indywidualnych i prawnych.

3. Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
Tło realizacji projektu:
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 wielu lat współpracuje ze świetlicami. Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy
tym placówkom, które mieszczą się na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach. Wierzymy, że świetlice
odgrywają w życiu dzieci dużą rolę i w przypadku wielu z nich przyczyniają się do tego, że mogą wychowywać się
we własnej rodzinie. Prowadzą działania edukacyjne i wspierające dzieci i rodziców. W 2016 roku były kontynuowane dwie cykliczne akcje na rzecz dzieci korzysatających z pomocy świetlic.
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Qurier Świętego Mikołaja
Co roku organizujemy wyjątkową akcję z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Od 2009 r. otrzymała ona nazwę
Qurier Świętego Mikołaja.
W 2016 roku Qurier dotarł do placówek w miejscowościach: Głubczyce, Oświęcim, Petrykozy, Łabędnik,
Krasnołąka, Cholewiana Góra, Inowrocław, Sawin, Zarzecze, Puławy, Dobry, Odrzechowa, Dębica, Bieruń,
Wolina, Nisko, Staświny, Przezmark, Trzebinia, Warszawa, Stanisławice, Gawłów, Łapczyca, Nieszkowice Wielkie,
Bieruń, Podągi, Tychy, Spytkowo, Karbowo, Świdry, Markusy, Księży Dwór.
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Wypełnij Plecak
Sierpień to miesiąc przygotowań do roku szkolnego. Dla wielu rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej to bardzo ciężki czas. Organizujemy akcję, podczas której pracownicy firm mogą zakupić wyprawki
szkolne dla potrzebujących dzieci.
Rezultaty w roku 2016:
W tym roku spełniliśmy marzenia 1317 dzieci z 32 świetlic środowiskowych i wiejskich z całej Polski. W akcji
wzięli udział pracownicy 24 firm.
W tym roku wraz z pracownikami 14 firm udało nam się przygotować 173 wyprawki.
Koszty programu: Koszty akcji Qurier Świętego Mikołaja w 2016 roku wyniosły: 3 334 zł
Źródła finansowania: Darowizny od osób indywidualnych i prawnych.

4. Projekt PO WER – „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego
weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”
WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizują partnerski projekt
„Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej w powiatach”, którego celem jest ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej
w Polsce do roku 2020.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, realizowany jest od 1 października 2016 do 31 maja 2018, przez partnerstwo
trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych samorządów powiatowych. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
Głównym rezultatem trwającego 20 miesięcy projektu jest stworzenie i wdrożenie NARZĘDZIA oceny procesu
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deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce. Dzięki wykorzystaniu NARZĘDZIA władze powiatów będą mogły otrzymać rzetelne dane, dotyczące stanu rozwoju pieczy zastępczej na terenie danego powiatu. Pozwolą
one także dokonać porównań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Projekt podzielony został na kilka faz realizacji: koncepcji (opracowanie wstępnej wersji NARZĘDZIA), testowania (pilotaż w 5 powiatach, opracowanie finalnej wersji), badania (użycie NARZĘDZIA do oceny procesu deinstytucjonalizacji w 50 powiatach), modelu (opracowanie raportu z fazy testowania wraz z rekomendacjami zmian)
oraz upowszechniania NARZĘDZIA (opracowanie szczegółowego poradnika dla powiatów). Wyniki projektu zostaną opisane w sposób niehermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak by umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym władz samorządowych.
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Dzięki NARZĘDZIU, powiaty uzyskają informacje o kosztach i sposobach wprowadzania zmian w systemie pieczy zastępczej. NARZĘDZIE pozwoli zmierzyć i ocenić działania samorządu w obszarze finansowania procesu
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, posiadanych zasobów kadrowych (w tym ich przygotowania do zmian
systemowych) oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. środków europejskich).
Dzięki przyjętym wskaźnikom, uwzględni także potencjał organizacji pozarządowych oraz porozumień pomiędzy szczeblami samorządu w zakresie organizacji pieczy zastępczej. porównania różnych modeli zmian.
Rezultaty w roku 2016:
Zakończenie Zadania 1 – Opracowanie koncepcji zintegrowanego zestawu wskaźników.
Częściowa realizacja Zadania 2 – Zbieranie i przetwarzanie danych.
Rozpoczęcie Zadania 3 – Opracowanie prototypu narzędzia.
Koszty programu w 2016 roku wyniosły: 67 074 zł
Źródła finansowania: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

5. Działalność pożytku publicznego
Fundacja Przyjaciółka posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach alokowanych przez podatników
środków z 1% podatku pomagamy w leczeniu i rehabilitacji dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
Rezultaty: W 2016 r. pomogliśmy 121 dzieciom.
Koszty programu: 163 800 zł
Źródła finansowania: alokacja 1% podatku

6. Wybrane Akcje
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Artykuł w serwisie Party.pl opisujący historię Adasia, który urodził się jako skrajny wcześniak. Sfinansowaliśmy
mu trzy dawki szczepionki Synagis wzmacniającej odporność na wirusa RS, wywołującego zapalenie płuc
u wcześniaków. Pomogliśmy także zakupić sprzęt rehabilitacyjny i opłacić jego rehabilitację.
Zebraliśmy kwotę: 30 043 zł
Zebrane środki pochodziły z darowizn od osób prywatnych.
Współpraca z Fundacją Kulczyk:
Wydanie książki autorstwa Dominiki Kulczyk „Efekt domina” opowiadającej historie dzieci z całego świata, z
której dochód zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych świetlic środowiskowych.
Akademia MDP #MakeDreamsPossible:
Razem z Akademią MDP #MakeDreamsPossible zorganizowaliśmy integracyjne warsztaty filmowe dla dzieci
z domów rodzinnych i rodzin zastępczych oraz dzieci, których rodzice są związani ze środowiskiem filmowym.
To było niesamowite 7 godzin. Warsztaty: reżyserski, scenograficzny, efektów specjalnych, animacji
komputerowej, operatorski, charakteryzatorski, storyboardu. Wielu uczestników nie mogło się oderwać od
kamery, a sztuczny śnieg, wykorzystywany w filmie wzbudzał ogromne zainteresowanie. Z zajęć powstała masa
materiału zdjęciowego, z którego powstanie krótki film.
Aukcja charytatywna „Obrazki do pokoju Twojego Dziecka”:
Miesięcznik „Twoje Dziecko” i Fundacja Przyjaciółka już po raz drugi zorganizowały aukcję „Obrazki do pokoju
twojego dziecka”!
Całkowity dochód z licytacji dzieł największych współczesnych polskich ilustratorów książek dla dzieci, którzy
podarowali nam swoje prace, został przeznaczony na pomoc chorym dzieciom - podopiecznym Fundacji
Przyjaciółka.
Zebraliśmy kwotę: 42 328 zł
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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. Co roku wspieramy organizację Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.
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.
W czasie Kongresu Rodzicelstwa Zastępczego w 2016 roku Joanna Luberadzka-Gruca została wyróżniona przez
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odznaką honorową INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY
GODNOŚCI DZIECI).
Forum Darczyńców
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 członków Forum Darczyńców 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.
W 2016 roku Joanna Luberadzka-Gruca pełniła funkcję członka zarządu Forum Darczyńców w Polsce.
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Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Od 2011 roku Joanna Luberadzka-Gruca pełni społeczną funkcję doradcy Rzecznika Praw Dziecka. W 2016 roku
brała udział w pracach „Zespołu do spraw usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej , młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych” oraz „Zespołu do opracowania
standardów procesów adopcyjnych”.

Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 1/05/2016
2. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 2/05/2016
3. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 1/09/2016
4. Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 2/09/2016
5. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 2/2016
6. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 3/2016
7. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 4/2016
8. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 5/2016
9. Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 6/2016
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