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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, 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:		
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:

Rada Fundacji, Zarząd Fundacji

Data Rejestracji:
Numer KRS:		
Numer Regon:		

20.12.2001 r.
0000074781
017162554
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Zarząd Fundacji Przyjaciółka:
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Prezes Zarządu:
Joanna Luberadzka-Gruca
Wiceprezes Zarządu: Alicja Modzelewska-Warec
Członek Zarządu:
Izabela Bochenek-Strauss
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione w zarządzie.

Rada Fundacji Przyjaciółka:
Małgorzata Sobońska-Szylińska:
Marek Jakóbisiak:			
Marek Kościkiewicz:			

Prawnik
Profesor Immunologii
Muzyk

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione w radzie.

2. Cele organizacji:
Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
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.
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Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
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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.
Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i kobiet;
organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci;
pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci;
dofinansowywanie działalności rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i domów dziecka
oraz schronisk dla samotnych matek;
organizowanie akcji społecznych promujących rodzinną opiekę zastępczą;
organizowanie i udział w finansowaniu podnoszenia kompetencji opiekunów zastępczych;
zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z rodzin w kryzysie;
fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci;
organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców odpow-
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iednich 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 za- nie występują
bezpieczonych na majątku Organizacji:
Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzie- nie występują
lonych przez Organizację gwarancji i poręczeń)
związanych z działalnością statutową:
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4. Odpisy Uchwał Zarządu i Rady Fundacji:
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Zarząd Fundacji:
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 1/01/2018
“Zarząd Fundacji Przyjaciółka postanawia, przeznaczyć środki z alokacji 1% za rok 2017 w 100%, czyli
całość otrzymanej kwoty, na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym do 18 roku życia, w pierwszej kolejności wychowywanych przez samotnych rodziców lub w rodzinnej opiece zastępczej”.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Rada Fundacji:
UCHWAŁA NR 1/2018
Rada Fundacji Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074781, w składzie:
• Małgorzata Sobońska-Szylińska,
• Marek Jakóbisiak, oraz
• Marek Kościkiewicz
zgodnie z § 26 Statutu Fundacji oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości podejmuje uchwałę następującej treści:
“Rada Fundacji Przyjaciółka postanawia powierzyć firmie audytorskiej BETA Auditing Beata Rękawek,
ul. Czapli 43, 02-781 Warszawa, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za rok obrotowy 2017.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 2/2018
„Rada Fundacji Przyjaciółka postanawia, po rozpatrzeniu przedłożonego jej przez Zarząd Fundacji
Przyjaciółka, sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji i po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok
2017, zawierające opis podjętych działań w ramach programów:
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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1.
2.
3.
4.

Organizacja Wolontariatu na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.
Fundusze stypendialne dla wychowanków pieczy zastępczej.
Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
Projekt PO WER – “Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.
5. Działalność pożytku publicznego
6. Wybrane akcje:
a. Współpraca z portalem Party.pl
b. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
7. Przynależność do organizacji parasolowych:
a. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
b. Forum Darczyńców w Polsce
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 3/2018
„Rada Fundacji Przyjaciółka po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za rok
obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2017 składające się z:
Bilansu o sumie bilansowej 493.265,00 zł.
Rachunku wyników o wyniku finansowym 14.795,30 zł.
Informacji o wyniku na działalności statutowej 147.482,69 zł.
Rada fundacji decyduje o przeznaczeniu wyniku finansowego na działalność statutową Fundacji Przyjaciółka.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NR 4/2018
„Rada Fundacji Przyjaciółka postanawia udzielić absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom
zarządu Fundacji Przyjaciółka działającym w roku 2017:
1. Joannie Luberadzkiej-Gruca, Prezesowi Zarządu, udzielić absolutorium,
2. Alicji Modzelewskiej-Warec, Wiceprezesowi Zarządu, udzielić absolutorium,
3. Izabeli Bochenek-Strauss, Członkowi Zarządu, udzielić absolutorium,
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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UCHWAŁA NR 5/2018
„Rada Fundacji Przyjaciółka postanawia po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta
oraz z rachunkiem wyników za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r., wykazującym nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 14.795,30 zł., decyduje o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy
2017 na zwiększenie przychodów następnego roku obrotowego.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Kontrole działalności Fundacji w 2018 roku nie zostały przeprowadzone.
W 2018 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 przez firmę:
BETA Auditing Beata Rękawek, ul. Czapli 43, 02-781 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania nr ewid: 3298:
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Członków Rady Fundacji Przyjaciółka w Warszawie.
Przeprowadziłam badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie (00-480) ul. Wiejska 9, na które składa się bilans sporządzony na dzień
31.12.2017, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Kierownik Fundacji Przyjaciółka jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z 2017 poz. 61 z póżn. zmianami), wydanymi na
jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa.
Kierownik Fundacji Przyjaciółka jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje
za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych
wskutek celowych działań lub błędów.
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Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik Fundacji Przyjaciółka oraz członkowie Rady
Fundacji Przyjaciółka są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
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Moim zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Fundacji Przyjaciółka zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień:
1. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
w Polsce,
Regulacje te nakładają na mnie 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 mojego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka biorę 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 Fundacja Przyjaciółka oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrażam przekonanie, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przeze mnie opinii.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności badanej Fundacji Przyjaciółka
ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Fundacji Przyjaciółka przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.
Moim zdaniem, załączone i zbadane roczne sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji Przyjaciółka na
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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dzień 31.12.2017 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017,
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacja Przyjaciółka.
Nie wykonałam żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego sprawozdania) na
temat informacji niefinansowych i nie wyrażam jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
…………………………………………………
BEATA RĘKAWEK
nr 10013
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
BETA Auditing Beata Rękawek
ul. Czapli 43
02-781 Warszawa
Podmiot uprawniony

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Darowizny

1 075 320,96 zł

w tym: przychody z działalności o charakterze 1 075 320,96 zł
pożytku publicznego
Przychody finansowe - odsetki bankowe

4 685,10 zł

Spadki

0,00 zł

Zapisy

0,00 zł

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

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Pozostałe przychody - projekt z EFS; FIO

107 224,40 zł

Razem

1 187 230,46 zł
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W 2018 r. Fundacja Przyjaciółka nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń.
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7. Informacja o poniesionych kosztach:
Realizacja celów statutowych

779 706,44 zł

w tym: działalność o charakterze pożytku 779 706,44 zł
publicznego
Pozostałe koszty operacyjne

107 224,40 zł

Koszty finansowe

0,00 zł

Administracja

115 142,69 zł

Działalność gospodarcza

0,00 zł

Razem

1 002 073,53 zł

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

Dyrektor Fundacji

cały etat

Joanna Kuzebska

Kierownik Fundacji

1/2 etatu

Łukasz Piecuch

Asystent

cały etat

Zofia Kaliszewska

Księgowa

cały etat

Joanna Srebnicka

Koordynator ds. Ochrony Pracy 3/4 etatu
i Bezpieczeństwa Dziecka

Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.
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9. Dane o wynagrodzeniach:
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Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem: 336 459,22 zł
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

271 701,20 zł

Nagrody

0,00 zł

Premie

0,00 zł

Inne świadczenia (świadczenia urlopowe, opieka 10 670,44 zł
lekarska)
Narzuty na wynagrodzenia

54 087,58 zł

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 0,00 zł
działalności gospodarczej

10. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia dla
członków Zarządu i innych organów Fundacji lub osób kierujących
działalnością gospodarczą:
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacane- Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2018 roku
go członkom zarządu i innych organów fundacji: wynagrodzenia z tytułu pełnionych w tych organach funkcji.
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego Członkowie Rady Fundacji Przyjaciółka nie otrzyczłonkom innych organów fundacji:
mali w 2018 roku wynagrodzenia.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Nie wypłacano wynagrodzeń osobom kierujących tą działalnością.

11. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:
W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaco- 25 148,13 zł
nych z umów zlecenie
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie

21 059,72 zł

Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

4 088,41 zł
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12. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
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Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:

Fundacja Przyjaciółka nie udzieliła w 2018 roku
pożyczek pieniężnych.

13. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach ze wskazaniem banku:
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 -

471 313,56 zł
0,00 zł
3 911,20 zł
0,00 zł
4 343,09 zł
60,84 zł
108 293,52 zł

14. Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2018 roku obligacji.

15. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji:
Fundacja Przyjaciółka w 2018 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.

16. Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2018 roku nieruchomości.

17. Dane o nabytych środkach trwałych:
Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2018 roku środków trwałych.
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18. Dane o wartości aktywów Fundacji:
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Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
AKTYWA

PASYWA

Majątek trwały

0,00 zł

Fundusze własne
Zysk z lat ubiegłych
Zysk 2018 r.

194 328,05 zł
224 009,85 zł
185 156,93 zł

Majątek obrotowy

607 322,21 zł

Zobowiązania krótkoter- 3 827,38 zł
minowe i fundusze

19. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.
Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych – 3 827,38 zł.

20. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe oraz jej wynik finansowy.
Fundacja Przyjaciółka w 2018 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 uzyskana w 2018 r.:		
Dotacja wykorzystana w 2018 r.:
Pozostało:				

102 857,47 zł
102 857,47 zł
0,00 zł

oraz projekt z FIO - “Otwartego Batorego”
Dotacja uzyskana w 2018 r.:		
Dotacja wykorzystana w 2018 r.:
Pozostało:				

4 366,93 zł
4 366,93 zł
0,00 zł
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21. Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych.
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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.

22. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT 4R.
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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2018 ROKU
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1. Projekt POWER – „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”
WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizowały 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.
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Projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, realizowany był 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 sprawował Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych samorządów powiatowych. Projekt był dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym rezultatem trwającego 20 miesięcy projektu było stworzenie i wdrożenie NARZĘDZIA oceny
procesu 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 zostały opisane w sposób nie hermetyczny i optymalnie funkcjonalny – tak, aby umożliwić ich wdrożenie i wykorzystanie przez MRPiPS w procesie szkoleniowym
władz samorządowych.
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.

2. Współpraca z Akademią MDP
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2018

WTF Warsztaty teatralno-filmowe
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Projekt WTF polegał na organizacji Warsztatów Teatralno-Filmowych dla trzech 12-osobowych integracyjnych grup dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. Zwieńczeniem cyklu intensywnych warsztatów,
nakierowanych na rozwijanie umiejętności aktorskich, emisji głosu, świadomości ciała czy kształtowania gustu plastycznego, było przygotowanie trzech 15-minutowych spektakli teatralnych prezentowanych na scenie Teatru Wielkiego. Spektakle stanowiły autorską interpretację znanych motywów
teatralnych wybranych przez uczestników warsztatów. Uczestnikami projektu byli wychowankowie
Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego - “Dziadka”, placówki wsparcia dziennego
działającej w ramach Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”. Są to dzieci i młodzież z rodzin wymagających wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową (w tym wychowankowie Ogniska
“Marymont”, które jest jedyną placówką wsparcia dziennego specjalizującą się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie na terenie Warszawy). Celem ich udziału w projekcie było przygotowanie do prawidłowego i świadomego funkcjonowania w istniejącej rzeczywistości społecznej, a także
wypracowanie w nich zdolności adaptacyjnych, dążności do samorealizacji i sprawczości - a co za tym
idzie - poczucia własnej wartości.
W ramach projektu uczestnicy zapoznali się w praktyce z tajnikami pracy profesjonalistów zaangażowanych w tworzenie spektaklu teatralnego oraz realizacji filmowej - reżysera, scenarzysty, scenografa, kompozytora, charakteryzatora, operatora kamery, dźwiękowca i wielu innych, co może im pomóc
w wyborze przyszłej kariery zawodowej. Nadrzędnym celem zajęć było jednak rozbudzanie u uczestników wyobraźni i wrażliwości estetycznej, a także rozwój kompetencji społecznych. Dzięki zajęciom
artystycznym, podczas których uczestnicy byli współtwórcami, nie odtwórcami sztuki, dzieci uczyły
się, że ich myśli, poglądy i pomysły mają znaczenie, nabierają poczucia sprawczości i wiary w siebie.
Intensywna praca w zespole służyła również budowaniu wspólnoty, poczucia przynależności i więzi
oraz rozwijaniu wrażliwości na drugiego człowieka i na otaczający świat.
Otwartego Batorego, Pałac Królów
Celem projektu Otwartego Batorego było międzypokoleniowe zintegrowanie osiedla, a także wytworzenie oferty kulturalnej dedykowanej seniorom.
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3. Współpraca z firmą Essilor
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2018

Program “Zobacz lepszą przyszłość”
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W 2018 r. realizowaliśmy program profilaktyki wad wzroku podopiecznych placówek i stowarzyszeń
wspierających dzieci z trudnych miejsc – „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany był przez
Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu byli: Fundacja
Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO
Polska Sp. z o.o.
Celem programu było wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W 2018 r. przebadaliśmy przesiewowo,
z pomocą wolontariuszy z firmy Essilor około 4 tysięcy dzieci i przekazaliśmy blisko 1000 bezpłatnych
okularów.
Bieg “Czas na wzrok”
13 października 2018 r., na Błoniach obok Centrum Olimpijskiego w Warszawie Fundacja Przyjaciółka była uczestnikiem biegu rodzinnego “Czas na wzrok”. Biegliśmy 5 km dla podopiecznych domów
dziecka, którzy otrzymali okulary korekcyjne, przekazane przez Grupę Essilor.
konkurs na dzień dziecka
Fundacja wraz z Grupą Essilor przeprowadziła konkurs dla placówek opiekuńczo- wychowawczych
z terenu całej Polski. Na realizację swoich dziecięcych marzeń Rodzinny Dom Dziecka z Krakowa otrzymał 2000zł i dzięki nagrodzie mógł zakupić sobie profesjonalny stół i sprzęt do gry w ping- ponga,
a Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza z Siemianowic Śląskich 1000zł na taneczne zajęcia. Każda
z placówek w ramach konkursu musiała przygotować wniosek, budżet oraz film ilustrujący ich marzenie, a następnie po otrzymaniu nagrody, rozliczyć się z przyznanej kwoty i pokazać nam efekty swoich
działań filmem lub zdjęciami.

4. Aukcja dla Oli
Ola Dziaczkowska jest artystką. W 2017 roku zdobyła III nagrodę w konkursie malarskim Bielska Jesień. Od kilku lat walczy o zdrowie. W 2011 roku straciła męża. „Janek zginął tragicznie w Tatrach.
To było rok po ich ślubie. Ola bardzo to przeżyła, straciła sens życia. Stres związany z tym wydarzeniem spowodował u niej nawrót ciężkiej choroby, która pustoszy jej organizm. Ola cierpi na poważną
autoagresywną chorobę – toczeń układowy. To schorzenie rozwija się na tle złożonych i niejasnych
zaburzeń układu odpornościowego organizmu i doprowadza do procesów zapalnych wielu tkanek
i narządów. Olę czeka długa walka o zdrowie – przed nią operacje ortopedyczne i ewentualny przeFundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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szczep nerki. Obecnie nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Nie może malować ani pracować
w żaden inny sposób – w wyniku powikłań straciła palce. Wymaga ciągłej długookresowej rehabilitacji,
dializ kilka razy w tygodniu, całodobowej opieki i bardzo drogich leków.
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W dniu 22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Warszawy odbyła się aukcja charytatywna dzieł sztuki podarowanych przez artystów. Wśród nich są zarówno przyjaciele i koledzy Oli, jak i twórcy, którzy jej nie
znają, artyści bardzo uznani, ale też tacy, którzy są na początku swojej kariery. W sumie organizatorzy
zgromadzili ponad sto dzieł, głównie malarskich oraz prac na papierze, między innymi Stefana Gierowskiego, Jarosława Modzelewskiego czy Rafała Bujnowskiego.
Fundacja Przyjaciółka zaangażowała się w przyjmowanie darowizn na rzecz Oli oraz organizacją pomocy w ramach zgromadzonych pieniędzy.

5. I Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Gdyni
Fundacja Przyjaciółka w 2018 r. była współorganizatorem I Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i JST w Gdyni. W czasie Konferencji Przedstawiciele organizatorów
rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednostek samorządu terytorialnego poznali zarówno dobre praktyki
w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również wzbogacili swoją
wiedzę o wystąpienia ekspertów. To jedna z nielicznych okazji w roku, aby spotkały się organizacje,
instytucje i eksperci zajmujący się rodzinną pieczą zastępczą i debatowali o szansach i barierach, inspirując się nawzajem. Konferencji przyświeca hasło „Kierunek Dziecko”, które w pełni oddaje intencje
Fundacji Przyjaciółka i Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Wierzymy, że jedynym właściwym miejscem dla wszystkich dzieci, a szczególnie dla najmłodszych jest rodzina, jeśli nie mogą liczyć
na bieżącą opiekę swoich rodziców, najważniejsze jest poszukiwanie opieki zastępczej w formach rodzinnych poprzez nowych kandydatów na rodziców zastępczych oraz odpowiednie przygotowywanie
ich i kwalifikowanie tak, aby były to osoby poświęcające się dzieciom i rozumiejące ich zachowania.
Dziecko potrzebuje pochylającej się nad nim i rozumiejącej dobrej twarzy dorosłego.

6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
Fundacja Przyjaciółka była współorganizatorem 6. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył
się w 2018 roku w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00507 Warszawa.
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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W czasie 6. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego 300 opiekunów zastępczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i specjalistów, poznało zarówno dobre praktyki w oparciu o Ustawę o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również wzbogaciło swoją wiedzę o wystąpienia ekspertów. To
jedyna okazja w roku, aby 300 osób z różnych stron Polski spotkało się, aby debatować o rodzicielstwie
zastępczym. Była to także okazja do analizy obecnego systemu i wypracowania ewentualnych zmian.

7. Konkursy
Nauczyciel Mediator
W 2018 r. Fundacja Przyjaciółka była współorganizatorem kolejnej edycji konkursu im. Joanny Kubiak
„Nauczyciel-Mediator”. Organizatorzy zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także
uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.
Cele konkursu obejmują przede wszystkim promocję różnych form rozwiązywania konfliktów bez
przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
Tęczowy Świat Krzysia
Od wielu lat Fundacja Przyjaciółka jest fundatorem nagród w konkursie “Tęczowy Świat Krzysia”, poświęcona pamięci tragicznie zmarłego w dniu 20 kwietnia 2009 r. artyście i wychowankowi Domu Dziecka w Równem – Krzysztofowi Karolkowskiemu. Cele konkursu to: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
technik plastycznych wykorzystujących pastele olejne; uwrażliwianie dzieci i młodzież na piękno otaczającego nas świata przyrody, rozwijanie fantazji i wyobraźni, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz oczywiście popularyzacja sylwetki Krzysztofa Karolkowskiego.

8. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej
Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku, na przestrzeni lat była rozszerzana i zmieniana 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
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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.
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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 przyjaźni, jaka
rodzi się pomiędzy dziećmi i wolontariuszami.
Najważniejsze w naszym projekcie są dwa cele:
1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy wspierają dzieci,
2. Umożliwienie 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.
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
dobre dla ich emocji. Bardzo ważnym aspektem jest długofalowa relacja z dzieckiem. W projekcie tym
zakładamy, że wolontariusze będą wspierać dzieci, którymi zobowiązali się pomóc, w okresie roku
szkolnego. Jednak największą wartością wynikającą z takiej relacji jest przyjaźń dziecka z wolontariuszem, która może mieć charakter wieloletni.
Rezultaty w roku 2018:
200
zgłoszeń od wolontariuszy, chętnych do podjęcia pracy w rodzinach zastępczych i rodzinnych
domów dziecka
70
przeszkolonych wolontariuszy
84
wolontariuszy pracujących z dziećmi
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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176
87
40
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dzieci zarejestrowanych w bazie wolontariackiej
dzieci z którymi współpracują wolontariusze
umów zawartych z wolontariuszami.

9. 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 pomoc finansową studentom,
którzy wychowali się w domu dziecka.
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.
Wielu z naszych podopiecznych 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.
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 najFundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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lepszym 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.
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• Program stypendialny dla uczniów
O stypendia w ramach edycji programu „Wiem, że warto się uczyć” w 2018 r. ubiegać się mogli
uczniowie wszystkich typów szkół w wieku 15-18 lat. Roczne wsparcie dla każdego dziecka to
kwota 2 000 zł. W ramach otrzymywanego wsparcia finansowego uczniowie mogą m.in. dofinansowywać zakup komputera, książek i słowników, kursy językowe czy pokrywać wydatki związane z rozwojem swoich zainteresowań.
Rezultaty w 2018 roku:
Kontynuujemy pomoc stypendialną dla 1 studenta. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach
w kwocie 500 zł.
Fundacja Przyjaciółka objęła opieką 20 uczniów.

10. 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 kilku lat współpracuje ze świetlicami. Koncentrujemy się przede wszystkim
na pomocy tym placówkom, które mieszczą się na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach.
Dzieciaki korzystające ze wsparcia świetlic 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.
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Młodzież w działaniu
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Program organizowany w ramach współpracy z firmą SC Johnson. Program skierowany jest do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców). Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować
i samodzielnie przeprowadzić akcję pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze.
Dzięki tym działaniom młodzi ludzie z małych miejscowości mają szansę wyrobić w sobie poczucie
sprawczości, rozwinąć zdolności organizacyjne i cechy przywódcze. Mamy nadzieję, że w przyszłości
młodzież ta stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań.
Aby grupa młodzieży otrzymała dofinansowanie musiała wymyślić projekt, przygotować budżet, nagrać
prezentację (30 sekundowy film) oraz wypełnić wniosek.
W tym roku o dofinansowanie starało się 29 placówek z których 14 otrzymało dofinansowanie w wysokości do 4 000 zł. Projekty realizowane były w miejscowościach: Sejny, Trawniki, Raków, Goślice, Kowalewo, Wiktorówko, Śmiałowice, Domecko, Trzebinia, Choszczno, Zbrosławice, Trzebinia, Wapnik i Łęczyca.

11. Akcje
Współpraca z portalem Party.pl:
Portal Party.pl systematycznie umieszcza artykuły o dzieciach, którym pomagamy. Opisywał między
innymi Emilka, który urodził się z wieloma problemami zdrowotnymi takimi jak mukowiscydoza i zespół krótkiego jelita oraz opóźnienie psychoruchowe. Pierwsze miesiące swojego życia chłopiec spędził w szpitalu, a następnie w Ośrodku Fundacji Gajusz, gdyż jego rodzice opuścili go w szpitalu. Nasza
Fundacja poznała Emilka, jak już los się do niego uśmiechnął i znalazł miłość w rodzinie zastępczej.
Dzięki pomocy wielu dobrych ludzi, którzy wpłacili na nasze konto ponad 25 000 zł maluch otrzymał
potrzebny sprzęt i rehabilitację.
Qurier Świętego Mikołaja
Fundacja Przyjaciółka, co roku organizuje wyjątkową akcję z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Od 2009
r. otrzymała ona nazwę Qurier Świętego Mikołaja. W tym roku spełniliśmy marzenia 1332 dzieci z 29
placówek z całej Polski. W akcji wzięli udział pracownicy 26 firm.
Qurier dotarł do placówek w miejscowościach: Jeżowe, Piasty Wielkie, Starzyno, Kierzkówka, Wyszowate, Brzydowo, Stoczek, Spytkowo, Pożary, Olszana, Rumia, Zalesie, Psarskie, Księży Dwór, Opin,
Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, www.fundacja.przyjaciolka.pl, KRS 0000074781
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Kwiecewo, Grotowo, Zagórz, Olecko, Radom, Dąbrówka, Mingajny, Bukowiec, Staświny, Jagodnik, Rydzewo,
Gładysze, Giżycko, Miłki
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Wypełnij Plecak
Akcję “Wypełnij plecak” prowadzimy od 2012 roku. Dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin otrzymuje od nas plecak wraz z wyposażeniem. Dzięki temu z uśmiechem i radością corocznie ponad 200
uczniów wita rok szkolny.
W tym roku akcja skierowana była do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chcieliśmy wesprzeć tych uczniów, którzy przez swoją niepełnosprawność, opóźnienie psychoruchowe lub zaniedbania środowiskowe mają większe trudności edukacyjne i więcej wysiłku muszą wkładać w zdobywanie
kolejnych umiejętności. W tym roku w plecakach zamiast przyborów szkolnych, znalazły się pomoce
edukacyjne, gry rozwojowe, które uatrakcyjniają rehabilitację i naukę oraz przybory dostosowane do
potrzeb konkretnych dzieci.
Do akcji zgłosiło się 20 placówek z których 7 otrzymało nasze wsparcie. Plecaki otrzymało więc 234
uczniów z miejscowości: Rzezawa, Chabówka, Miłakowo, Dębica, Radom, Giżycko, Rzeszów.
Masterclass – kolacja z Robertem Biedroniem
W ramach spotkań MasterClass, sztuka konwersacji, organizowanych przez wydawnictwo Edipresse w
2018 r. odbyło się kolejne wydarzenie cyklu, rozmowa z Robertem Biedroniem. Spotkanie miało charakter charytatywny. Wszystkie środki ze sprzedaży trafiły do Fundacji Przyjaciółka z przeznaczeniem
na wsparcie edukacji dzieci z Krosna.
Dzień dziecka w Edipresse
Dzień dziecka to wyjątkowy czas. Chcemy, aby tego dnia każde dziecko czuło się wyjątkowo, szczęśliwe
i kochane. Nasza Fundacja w tym roku postanowiła przypomnieć pracownikom Edipresse, że w każdym
z nas jest dziecko, które zasługuje na chwile radości. Wraz z Działem Personalnym Edipresse przygotowaliśmy więc kilka niespodzianek. Była wata cukrowa, bańki mydlane, rurki z kremem, lody i oranżada.
Dobrą zabawę połączyliśmy oczywiście z czynieniem dobra. Fundusze (ok. 1000zł) zebrane tego dnia
przeznaczyliśmy na pomoc dzieciom.
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Spotkania podopiecznych Fundacji z Pierwszą Damą
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13 czerwca 2018 roku Fundacja Przyjaciółka oraz podopieczni Centrum Młodzieży Arka z Radomia
gościliśmy w Pałacu Prezydenckim. To wyjątkowe wydarzenie na długo zapadło w pamięć dzieci, które
nie tylko miały możliwość porozmawiania z Pierwszą Damą, ale takżę mogły podziwiać piękny wystrój
pałacu, zjeść specjalnie upieczoną przez pałacowych kucharzy pizzę oraz cieszyć się upominkami przygotowanymi przez Kancelarię.
6 grudnia 2018 roku Pierwsza Dama, która w tym roku brała udział w akcji “Qurier Świętego Mikołaja”
i przygotowywała prezent dla dziecka, wraz z Fundacją Przyjaciółka uczestniczyłą w spotkaniu mikołajkowym w Placówce Wsparcia Dziennego w Stoczku. Dzieci przygotowały jasełka, Fundacja dostarczyła
prezenty, o które dzieci prosiły w swoich listach. Pani Prezydentowa podziwiała grę młodych aktorów,
poczytała im świąteczne bajki, porozmawiała oraz wręczyła swoje upominki. Wychowankowie Świetlicy pokazali Pierwszej Damie swoje prace, ulubione miejsca i zaprosiły na poczęstunek. Były pamiątkowe zdjęcia, autografy, rozmowy i wiele radości.
Młodzi piszą recenzję!
Fundacja Przyjaciółka, wraz z iBbY Poland zorganizowała w tym roku pilotażowy konkurs na recenzję.
Informację o konkursie wysłaliśmy do wszystkich placówek z którymi przez lata współpracowaliśmy.
Nadeszło ponad 60 zgłoszeń. Najmłodsza recenzentka miała 6 lat, najstarsza ponad 60;-). Główną nagrodę otrzymał Igor z Kielc za recenzję książki „Kuba” autorstwa Jakuba Błaszczykowskiego i Małgorzaty Domagalik. Igor wygrał dla siebie upominki, a dla swojej świetlicy blisko 50 książek, które były
nominowane w konkursie iBby “Książka Roku 2017”. Dodatkowo 5 autorów otrzymało wyróżnienia.

12. Działalność pożytku publicznego
Fundacja Przyjaciółka posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach alokowanych przez
podatników środków z 1% podatku pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
W 2018 roku otrzymaliśmy 113 869, 71 zł
Rezultaty: W 2018 r. przyznaliśmy 56 dofinansowań dla dzieci chorych i niepełnosprawnych
Źródła finansowania: alokacja 1% podatku
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Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
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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.
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 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.
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Załączniki:
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Uchwała Zarządu Fundacji Przyjaciółka NR 1/01/2018
Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 1/2018
Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 2/2018
Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 3/2018
Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 4/2018
Uchwała Rady Fundacji Przyjaciółka NR 5/2018
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