FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO za rok 2019
INFORMACJE OGÓLNE
Nasze działania opieramy na cytacie wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka „…dać dziecku całe
powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar”.
Misją Fundacji Polki Mogą Wszystko jest służenie dzieciom, aby dzieciństwo było jak najlepsze.
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: Fundacja Polki Mogą Wszystko do sierpnia 2019 roku w KRS jako Fundacja Przyjaciółka.
W czerwcu 2019 roku Fundator Fundacji Spółka „EDIPRESSE POLSKA” S.A podjął decyzję o zmianie
nazwy Fundacji z Fundacji Przyjaciółka na Fundację Polki Mogą Wszystko.
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UCHWAŁA NR 1 w sprawie zmiany nazwy „Fundacji Przyjaciółka”
Działając w imieniu spółki „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie - fundatora „Fundacji Przyjaciółka”, na podstawie § 31 Statutu „Fundacji
Przyjaciółka”, postanawiamy zmienić nazwę „Fundacji Przyjaciółka” na „Fundacja
Polki Mogą Wszystko”.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2 w sprawie zmiany Statutu „Fundacji Przyjaciółka”
Działając w imieniu spółki „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie - fundatora „Fundacji Przyjaciółka”, na podstawie § 31 Statutu „Fundacji
Przyjaciółka”, postanawiamy zmienić brzmienie Statutu „Fundacji Przyjaciółka” w
następujący sposób:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Fundacja pod nazwą „Polki Mogą Wszystko” zwana w dalszej części „Fundacją”,
(działająca dawniej pod nazwą „Fundacja Przyjaciółka”), usanowiona przez Edipresse
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, (zwaną dalej „Fundatorem”), aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Barbarę Skoczyńską-Soroko, prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Warszawie, przy ulicy Sulkiewicza 9 m. 7, dnia 11 lipca 2000 r.,
repozytorium A Nr 3879/2000, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach
oraz postanowień niniejszego Statutu”.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „Fundacji Przyjaciółka”
Działając w imieniu spółki „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie - fundatora „Fundacji Przyjaciółka”, na podstawie § 31 Statutu „Fundacji Przyjaciółka”,
w związku ze zmianami Statutu, o których mowa w uchwale nr 1 - 2 powyżej,
postanawiamy przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:”...
(treść Statutu dostępna na stronie fundacji: https://fpmw.pl)
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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Adres:				
Tel/fax:			
e-mail:				
Strona internetowa:		

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
0 22 584 22 89
biuro@fpmw.pl
www.fpmw.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

Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji:

Prezes Zarządu: Joanna Luberadzka-Gruca
Wiceprezes Zarządu: Alicja Modzelewska-Warec
Członek Zarządu: Izabela Bochenek-Strauss

Małgorzata Sobońska-Szylińska – Prawnik
Marek Jakóbisiak – Profesor Immunologii
Marek Kościkiewicz – Muzyk

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają
wynagrodzenia za funkcje pełnione w zarządzie.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają
wynagrodzenia za funkcje pełnione w radzie.
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2. Cele organizacji:
Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1. dzieci i młodzieży, w szczególności 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
4.
5.
6.
7.

z rodzin w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze,
kobiet samotnie wychowujących dzieci,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych,
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
2.
3.
4.

5.
6.
7.

wyrównywania szans tych rodzin i osób;
wspierania i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej, w tym
dzieci biologicznych opiekunów zastępczych,
podnoszenia kompetencji i integracji społecznej opiekunów zastępczych,
wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim
trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiającej problemy
wychowawcze;
świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
działalności charytatywnej;
ochrony i promocji zdrowia;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
wypoczynku dzieci i młodzieży;
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
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.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

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 odpowiednich
porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci,
organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;
organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie i podwyższanie
kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy;
organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu
wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie
wychowujących dzieci;
prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i wychowujących
dzieci, w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich;
organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy zatrudniania
dla kobiet wychowujących dzieci;
organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla
przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach
organizowanych przez Fundację;
organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o których
mowa w § 9 Statutu;
organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz wydawanie książek związanych z realizacją celów Fundacji,
o których mowa w § 8 Statutu.
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3. Główne zdarzenia prawne:
Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych
na majątku Organizacji

nie występują

Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez
Organizację gwarancji i poręczeń) związanych z działalnością
statutową

nie występują

4. Odpisy Uchwał Zarządu i Rady Fundacji:
ZARZĄD FUNDACJI:
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 1/02/2019
„Zarząd Fundacji Przyjaciółka postanawia, przeznaczyć środki z alokacji 1% za rok
podatkowy 2018, w pierwszej kolejności na wyposażenie pracowni fizykoterapii Centrum
Zdrowia Dziecka oraz pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnych do 18 roku życia.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

-6-

FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 2/02/2019
„Działając na podstawie § 20 pkt. 2. Statutu Fundacji Przyjaciółka, Zarząd Fundacji
Przyjaciółka po zapoznaniu się z planem działania, obejmującym stałe programy
m.in. organizację wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej, fundusz
stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej, programy dla świetlic środowiskowych
i socjoterapeutycznych, pomoc dla Centrum Zdrowia Dziecka oraz dzieci chorych
i niepełnosprawnych oraz akcje Qurier Świętego Mikołaja, Wypełnij plecak, akademia
teatralno-filmowa - Akademia MDP #MakeDreamsPossible oraz budżetem obejmującym
kwotę przychodów 1.281.885,65zł i kosztów 1.080.631 zł postanawia zatwierdzić
budżet i kierunki działania Fundacji Przyjaciółka z zastrzeżeniem, że w przypadku
otrzymania w ciągu roku dodatkowych środków finansowych możliwe jest wprowadzenie
modyfikacji planów i budżetu.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 3/02/2019
„Zarząd Fundacji postanawia przystąpić jako partner do projektu w ramach konkurs
nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 „Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego
i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań
profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej” realizowanego wspólnie z Koalicją
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, którego liderem jest WiseEuropa – Fundacja
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Głównym celem konkursu
są szkolenia dla władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu
pieczy zastępczej, zachęcenie władz samorządowych do dokonywania przekształceń
struktury pieczy zastępczej na ich terytorium i uświadomienie korzyści, jakie
deinstytucjonalizacja niesie nie tylko wychowankom pieczy, ale całej społeczności.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 4/02/2019
„Zarząd Fundacji postanawia przystąpić jako lider do konkursu nr POWR.02.08.00-IP.0300-001/18, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
Priorytetu inwestycyjnego 9 IV Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym, celu szczegółowego nr 4 Osi II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji: Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
realizowanego w partnerstwie z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Związkiem
Powiatów Polskich. Głównym celem konkursu są szkolenia i podniesienie kompetencji
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przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań,
zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także
doskonalenia systemu pieczy zastępczej.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA 1/03/2019
„Działając na podstawie § 19 Statutu Fundacji Przyjaciółka, Zarząd w dniu 26 marca
2019 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018, podejmuje
uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego obejmującego bilans sporządzony na
dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
607.322,21 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący wynik finansowy w wysokości
185.156,93 zł.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

RADA FUNDACJI:
UCHWAŁA NR 1/2019
„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 2018, zawierające opis
podjętych działań w ramach programów:
1. Projekt POWER – „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji
procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.
2. Współpraca z Akademią MDP:
		
a. WTF Warsztaty teatralno-filmowe,
		
b. Otwartego Batorego, Pałac Królów.
3. Współpraca z firmą Essilor:
		
a. Program “Zobacz lepszą przyszłość”,
		
b. Bieg “Czas na wzrok”.
4. Aukcja dla Oli.
5. „Kierunek dziecko” - I Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy
Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gdyni.
6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
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7. Konkursy:
		
a. Nauczyciel Mediator,
		
b. Tęczowy Świat Krzysia.
8. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.
9. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej.
10. Programy dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
11. Akcje:
		
a. Współpraca z portalem Party.pl,
		
b. Qurier Świętego Mikołaja,
		
c. Wypełnij Plecak,
		
d. Masterclass – kolacja z Robertem Biedroniem,
		
e. Dzień dziecka w Edipresse,
		
f. Spotkania podopiecznych Fundacji z Pierwszą Damą,
		
g. Młodzi piszą recenzję!
12. Działalność pożytku publicznego.
13. Przynależność do organizacji parasolowych:
		
a. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
		
b. Forum Darczyńców w Polsce.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2/2019
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego „Fundacji
Przyjaciółka” za rok obrotowy 2018 i po zapoznaniu się z opinią niezależnego
biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fundacji za rok
obrotowy 2018 składające się z:
1. Bilansu o sumie bilansowej 607 322,21 zł.
2. Rachunku wyników o wyniku finansowym 185 156,93 zł.
3. Informacji o wyniku na działalności statutowej 295 614,52 zł.
Rada Fundacji decyduje o przeznaczeniu wyniku finansowego na działalność statutową
Fundacji Przyjaciółka.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3/2019
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” postanawia udzielić absolutorium wszystkim
dotychczasowym członkom zarządu „Fundacji Przyjaciółka” działającym w roku 2018:
1. Joannie Luberadzkiej-Gruca, Prezesowi Zarządu, udzielić absolutorium,
-9-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za rok 2019
2. Alicji Modzelewskiej-Warec, Wiceprezesowi Zarządu, udzielić absolutorium,
3. Izabeli Bochenek-Strauss, Członkowi Zarządu, udzielić absolutorium,
z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu.”
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 4/2019
„Rada „Fundacji Przyjaciółka” postanawia po zapoznaniu się z opinią niezależnego
biegłego rewidenta oraz rachunkiem wyników za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
wykazującym nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 185 156,93 zł, decyduje
o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2018 na zwiększenie przychodów następnego
roku obrotowego”.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Kontrole działalności Fundacji w 2019 roku nie zostały przeprowadzone.
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AUDYTY:
W 2019 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 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
Fundacja Przyjaciółka
ul. Wiejska 19
00-480Warszawa
dla
Członków Rady Fundacji Przyjaciółka w Warszawie
Kwiecień 2019
Opinia.
Przeprowadziłam badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka,
z siedzibą w Warszawie (00-480) ul. Wiejska 19 (dalej: „Jednostka”), sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na
które składa się:
•
bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 607 322,21 PLN,
•
rachunek zysków i strat, wykazujący zyskiem netto w wysokości 185 156,93 PLN,
oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości
(dalej: „sprawozdanie finansowe”).
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Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
(a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych
za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018
r. poz. 395 wraz z późn. zm.; dalej: „ustawa o rachunkowości”) i przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
(b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
i postanowieniami umowy Spółki,
(c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Moje badanie przeprowadziłam zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji
przyjętej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów jako Krajowe Standardy Badania
(dalej: „KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; dalej: „ustawa
o biegłych rewidentach”). Moja odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
opisana dalej w sekcji naszego sprawozdania pn. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
Jestem niezależna od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych (dalej: „Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniłam moje obowiązki
etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania
Kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważam, że dowody badania, które uzyskałam, są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla mojej opinii.

Odpowiedzialność Kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe.
Zarząd Fundacji (dalej: „Kierownik Jednostki”) jest odpowiedzialny za sporządzenie,
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego,
które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik jednostki uznaje za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za
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ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy.
Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Moimi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawierającego moją opinię. Racjonalna pewność jest
wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB
zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej
jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika
Jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosuję zawodowy osąd i zachowuję zawodowy
sceptycyzm, a także:
•

•

•

•

identyfikuję i oceniam ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektuję i przeprowadzam
procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania,
które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla mojej
opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikające-go z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia
kontroli wewnętrznej;					
uzyskuję
zrozumienie
kontroli
wewnętrznej
stosownej
dla
badania
w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych
okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej Jednostki;
oceniam odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Kierownika jednostki;
wyciągam wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika
Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz,
na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność
związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą
wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzę
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest ode mnie zwrócenie
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•

uwagi w moim sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikuję moją opinię. Moje wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych
do dnia sporządzenia mojego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji
działalności;
oceniam ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest:
Beata Rękawek, nr ewidencyjny 3298, działający w imieniu
„BETA” Auditing Beata Rękawek, ul. Czapli 43 02-781 Warszawa
(firma audytorska wpisana na listę pod nr 3298)
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 roku
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Darowizny

701 201,65 zł

w tym: przychody z działalności o charakterze pożytku publicznego

701 201,65 zł

Uzyskane odsetki

2 796,31 zł

Inne

0,36 zł

Zapisy i spadki

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 - działalność statutowa odpłatna

54 725,00 zł

Razem

758 723,32 zł

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach:
Fundacja w 2019 r. prowadziła działalność statutową odpłatną.
W ramach tej działalności zostały przeprowadzone następujące działania:
• Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
• Konferencja “Kierunek Dziecko”
• 2 szkolenia otwarte dla rodziców i specjalistów z zakresu pracy z dzieckiem po wczesnej traumie
rozwojowej. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 25 osób.
Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły:

54 725,00 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły:

65 116,31 zł
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7. Informacja o poniesionych kosztach:
Realizacja celów statutowych

729 155,55 zł

w tym: działalność o charakterze pożytku publicznego

729 155,55 zł

Pozostałe koszty operacyjne

0,02 zł

Koszty finansowe

0 zł

Administracja

93 627,23 zł

Działalność statutowa odpłatna

65 116,31 zł

Razem

887 899,11 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
i Bezpieczeństwa Dziecka

Praw

3/4 etatu

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej.
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9. Dane o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem:

330 985.14 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

266 726,09 zł

Nagrody

0,00 zł

Premie

0,00 zł

Inne świadczenia (świadczenia urlopowe, opieka lekarska)

11 132,73 zł

Narzuty na wynagrodzenia

53 126,32 zł

Wynagrodzenia
gospodarczej

osób

zatrudnionych

wyłącznie

w

działalności

0,00 zł

10. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego
wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych
organów Fundacji lub osób kierujących
działalnością gospodarczą:
Wysokość
rocznego
wynagrodzenia
wypłacanego członkom zarządu i innych
organów fundacji:

Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2019
roku wynagrodzenia z tytułu pełnionych
w tych organach funkcji.

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego
członkom innych organów fundacji:

Członkowie Rady Fundacji Polki Mogą Wszystko
nie otrzymali w 2019 roku wynagrodzenia.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym nie wypłacano
wynagrodzeń osobom kierującym tą działalnością.

11. Dane o wynagrodzeniach od umów zlecenie:
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie

6 820,70 zł

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie

6 655,70 zł

Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie

165,00 zł
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12. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
Udzielone przez Fundację pożyczki
pieniężne:

Fundacja Polki Mogą Wszystko nie udzieliła
w 2019 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 –

405 239,13 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6 193,09 zł
0,00 zł
84 482,63 zł

14. Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2019 roku obligacji.
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15. Dane o wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji:
Fundacja Polki Mogą Wszystko w 2019 roku nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.

16. Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2019 roku nieruchomości.

17. Dane o nabytych środkach trwałych:
Fundacja Polki Mogą Wszystko nie nabyła w 2019 roku środków trwałych.

18. 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 zł

Fundusze własne
Zysk z lat ubiegłych
Zysk/Strata 2019 r.

194 328,05 zł
409 166,78 zł
129 175,79 zł

496 914,85 zł

Zobowiązania
krótkoterminowe
i fundusze

22 595,81 zł

Majątek obrotowy
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19. Dane o wartości zobowiązań Fundacji.
Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

22 595,81 zł

20. Dane o działalności zleconej Fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe oraz
jej wynik finansowy.
Nazwa zadania

Warsztaty w czasie Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów
Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego
pn.”Kierunek-Dziecko”

Cele zadania

Przygotowanie i przeprowadzenie następujących warsztatów: „Mój
przyjaciel kryzys”, „Dziecko wykorzystywane seksualnie – strategie
pomocy”, „Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu (TBRI®) – praca
z dziećmi w oparciu o więź.” przeznaczonych dla Organizatorów
Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Nazwa
organu
u d zia la ją c e g o
dotacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Kwota dotacji

3 000,00 zł

21. 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 Polki Mogą Wszystko 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 2019 ROKU
1. Program “Zobacz lepszą przyszłość” - współpraca z firmą Essilor
W 2019 r. realizowaliśmy program profilaktyki wad wzroku podopiecznych placówek i stowarzyszeń
wspierających dzieci z trudnych miejsc – „Zobacz lepszą przyszłość” wspólnie z Grupą Essilor oraz fundacją
Vision for Life. Partnerami programu poza nasza fundacją były 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) dzieci w wieku 5-26
lat. Był to równocześnie największy program przesiewowego badania wzroku dzieci z trudnych miejsc
w Polsce. W 2019 r. przebadaliśmy przesiewowo, z pomocą wolontariuszy z firmy Essilor około 4 tysiące
dzieci i przekazaliśmy blisko 1000 bezpłatnych par okularów.
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2. II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej
i Jednostek Samorządu Terytorialnego „Kierunek – dziecko”
Fundacja Polki Mogą Wszystko w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. była wspólnie z Koalicją na Rzecz Rodzinnej
Opieki Zastępczej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu organizatorem II Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy
Zastępczej i JST w Licheniu. W czasie Konferencji, poza najważniejszym jej celem, czyli podzieleniem
się inspirującymi wystąpieniami oraz dobrymi praktykami, zadbaliśmy także o integrację i możliwość
ciekawych rozmów z innymi uczestnikami. W ramach spotkania zorganizowaliśmy cykl dwudniowych zajęć,
obejmujących: inspirujące wystąpienia, warsztaty, debatę. Konferencji co roku przyświeca hasło „Kierunek
Dziecko”. 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. W Konferencji wzięło udział 165 osób. W ciągu 2 dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać
interesujących wykładów i przećwiczyć wiedzę na warsztatach, które łącznie trwały ponad 20 godzin.

3. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego
Fundacja Polki Mogą Wszystko, wspólnie z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, była organizatorem
VII Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w 12 czerwca 2019 roku w sali pod Kopułą
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. W czasie Kongresu 300 rodziców 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. Podczas Kongresu przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Krzyże Zasługi
rodzicom zastępczym związanym z organizacjami członkowskimi Koalicji. VII Kongres w szczególny sposób
odnosił się do sytuacji dzieci z niepełnosprawnością powierzonych do pieczy zastępczej.
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4. Organizacja wolontariatu na rzecz dzieci w pieczy zastępczej
Projekt jest realizowany od 2001 roku. Od 2014 roku współpracujemy z Warszawskim Centrum Pomocy
Rodzinie. Wolontariuszami są głównie mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy pracują z dziećmi z rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Warszawy.
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.
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.
Wolontariusze mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Niejednokrotnie wspólnie szukamy rozwiązań
zaistniałych problemów, podtrzymujemy na duchu i wyjaśniamy wątpliwości.
W roku 2019 otrzymaliśmy 150 zgłoszeń od wolontariuszy, chętnych do podjęcia pracy w rodzinach
zastępczych i rodzinnych domów dziecka i przeprowadziliśmy szkolenia dla 60 wolontariuszy. 70 wolontariuszy
pracowało z dziećmi.
-23-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za rok 2019

5. Fundusz stypendialny dla wychowanków pieczy zastępczej
Fundacja przyznaje stypendia dzieciom, które wychowują się w pieczy zastępczej. Jest to pomoc przyznawana
za wysokie wyniki w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia. W minionych latach przyznaliśmy stypendia
wspólnie z firmą Henkel i SC Johnson. Wielu z naszych podopiecznych zmaga się z decyzją, czy podjąć
dalszą naukę. Świadomość, że mogą liczyć na naszą pomoc ułatwia im podjęcie decyzji o wyborze szkoły
i pokazuje, że na każdym etapie nauki znajdzie się ktoś, kto może wesprzeć ich aspiracje.
Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę
odpowiedniego wykształcenia. Mamy także nadzieję, że przykład naszych stypendystów będzie wpływał
pozytywnie na wszystkich ich rówieśników. O stypendium w 2019 roku mogli się starać wychowankowie
domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium było przeznaczone dla uczniów, którzy
ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Fundacja Polki Mogą Wszystko objęła opieką 27 uczniów.
Kontynuujemy pomoc stypendialną dla 1 studenta.

6. Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych
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. Program organizowany
w ramach współpracy z firmą SC Johnson. W 2019 roku programie złożono 44 wnioski z czego komisja
dofinansowała 20 projektów. Młodzież w ramach swoich działań między innymi tworzy teatr, boiska, uczy
się pleść warkocze, ćwiczy się w strzelaniu z łuków, poznaje techniki latania dronami, tworzy programy
ekologiczne oraz miejsca odpoczynku i wytchnienia dla siebie i innych mieszkańców.
Projekty trwały do czerwca 2020 r.

7. Konkursy i nagrody
Nauczyciel Mediator
W 2019 r. Fundacja Polki Mogą Wszystko, razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, była organizatorem
III edycji konkursu im. Joanny Kubiak Nauczyciel-Mediator. Zapraszamy nauczycieli, rodziców, dyrektorów
szkół, a także uczniów do nominowania do nagrody nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą
poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy polubownego 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.

X Mazowiecki Konkurs Plastyczny “Tęczowy Świat Krzysia - Motyle”
Od wielu lat Fundacja Polki Mogą Wszystko jest fundatorem nagrody w konkursie “Tęczowy Świat Krzysia”,
poświęconym pamięci tragicznie zmarłego w dniu 20 kwietnia 2009 r. artyście i wychowankowi Domu
Dziecka w Równem – Krzysztofowi Karolkowskiemu. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci
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i młodzieży technik plastycznych wykorzystujących pastele olejne, uwrażliwianie na piękno otaczającego
nas świata przyrody, rozwijanie fantazji i wyobraźni, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
oraz oczywiście popularyzacja sylwetki Krzysztofa Karolkowskiego. W 2019 roku do konkursu przystąpiło
786 uczestników z całego województwa mazowieckiego.

Książka Roku - konkurs Polskiej Sekcji Ibby
W 2019 roku odbyła się kolejna edycja konkursu Polskiej Sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki
dla Młodych, w którym po raz pierwszy była przyznana nagroda w kategorii specjalnej „Dziecko jest
najważniejsze”, której patronem i fundatorem była Fundacja Polki Mogą Wszystko. W 2019 roku nagrodę
Książka Roku PS IBBY w nowej kategorii „Dzieci są najważniejsze” za książkę „Teatr niewidzialnych dzieci”
otrzymał Mariusz Szczygielski.

“Zgarnij plecak” i “Zgarnij plecak - junior”.
Konkursy przeprowadzone zostały na fanpage Fundacji Polki Mogą Wszystko. Uczestnicy, którzy zapoznali się
z regulaminem, polubili naszą stronę, udostępnili post konkursowy oraz odpowiedzieli na pytanie pod postem
mogli wybrać jeden ze wskazanych plecaków. W ramach konkursu “Zgarnij plecak” czekaliśmy na najciekawsze
szkolne historie, opis najlepszego nauczyciela oraz na najciekawsze informację zapamiętane ze szkoły. W ramach
konkursu “Zgarnij plecak - junior” dzieci miały przygotować projekt swojej wymarzonej szkoły/klasy. Łącznie
otrzymaliśmy 15 prac plastycznych oraz 23 odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy otrzymali wymarzone plecaki.
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8. Akcje
Qurier Świętego Mikołaja
Fundacja Polki Mogą Wszystko, co roku organizuje wyjątkową akcję z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Od
2009 r. otrzymała ona nazwę Qurier Świętego Mikołaja. W tym roku spełniliśmy marzenia 1013 dzieci z 22
placówek z całej Polski. W akcji wzięli udział pracownicy 25 firm. Qurier dotarł do placówek w miejscowościach:
Jeżowe, Bielawa, Janikowo, Bystrzyca Kłodzka, Cholewiana Góra, Olszana, Odrzechowa, Kisiny, Golub-Dobrzyń, Głubczyce, Więcki, Sawin, Kandyty, Petrykozy, Upałty Małe, Gawłów, Łapczyca, Stanisławice,
Janowice Wielkie, Krasnołąka, Nieszkowice Wielkie.

“Wznieś się na szczyt” - patronat honorowy
Celem projektu było zwrócenie uwagi na ogromną siłę kobiet, jaką mają podczas walki z chorobą nowotworową,
pokazanie wartości jakie wyznają, a także pokazanie, że jest inna perspektywa i warto walczyć o siebie.

Organizacja kursu języka angielskiego dla naszej podopiecznej
Wspólnie ze szkołą językową Lincoln zorganizowaliśmy kurs języka angielskiego dla naszej podopiecznej,
która w 2020 roku zdawała maturę i chciała studiować właśnie ten język. Julka cały rok szkolne uczęszczała
na kurs online i miała kilka spotkań osobistych z lektorem.

20-lecie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Fundacja Polki Mogą Wszystko od lat współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach
obchodów XX-lecia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 21 września 2019 r. na terenie Centrum
Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Starej 4 odbył się piknik pn. „uRodziny Najlepsze”, który
był dedykowany rodzinom zastępczych współpracującym z tut. Centrum. Fundacja brała w nim udział
i rozdawała uczestnikom pyszne lody, które przygotowało zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży Arka z Radomia.
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“Wyprawka z serca”
Fundacja Polki Mogą Wszystko wraz z Cyfrowym Polsatem i Polkomtlem przygotowali materiały edukacyjne,
gry, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zabawki sensoryczne dla dzieci, a dla rodziców książki o Autyźmie.
Wszystkie podarunki zostały przekazane Fundacji dla dzieci niepełnosprawnych “Nadzieja” ze Słupska.

Wsparcie dzieci z Ukrainy
Fundacja Polki Mogą Wszystko przekazała Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego
“Wielkie Serce” plecaki, piórniki i przybory szkolne. Stowarzyszenie zebrane rzeczy zawiozło dzieciom z
polskich szkoły w Złoczowie i Nowogrodzie Wołyńskim na Ukrainie.

“Wypełnij worek”
Fundacja Polki Mogą Wszystko wraz z współpracującymi firmami przygotowała 90 worków dla dzieci ze
świetlic środowiskowych. Dzieci otrzymały fantastyczne, kolorowe worki, a w nich strój na w-f i bidony.
Dzięki tym podarunkom lekcje wychowania fizycznego były znacznie przyjemniejsze.

Szkolenia
Zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych z zakresu pracy z dziećmi
z doświadczeniem traumy, w sumie wzięło w nich udział 25 osób /działalność odpłatna/

* Ponadto w 2019 r. pozyskaliśmy darowizny w ramach akcji:
“Twoja twarz brzmi znajomo”: Emilia Komarnicka-Klynstra wyróżniła naszą fundację i doceniła naszą
działalność wskazując nas jako beneficjentów swojej nagrody w wysokości 10.000 zł, którą otrzymała
dzięki zwycięstwu w siódmym odcinku programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo.
“Restaurant Week”: W ramach festiwalu w dniach 16 – 31 października 2019 przekazał wsparcie dla
dzieci pod naszą opieką i małoletnich matek.

9. Działalność pożytku publicznego
Fundacja Polki Mogą Wszystko posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2019 roku otrzymaliśmy jako
alokację 1% podatku kwotę 82.152,46 zł. Jest ona przeznaczona m.in. na doposażenie pracowni fizykoterapii
w Centrum Zdrowia Dziecka, która służy dzieciom z całej Polski i zostanie wydana w kolejnych latach, zgodnie
z potrzebami. Ze środków otrzymanych jako alokacja 1% podatku, które znajdują się na koncie Fundacji Polki
Mogą Wszystko, w 2019 roku pomogliśmy 50 dzieciom chorym i niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji.
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10. Przynależność do organizacji parasolowych
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej jest związkiem stowarzyszeń, który skupia lokalne i ogólnopolskie
organizacje członkowskie, wiele z nich założyli rodzice zastępczy lub adopcyjni. Członkowie związku chcą,
aby dzieci wychowywały się w rodzinach. Te z nich, które nie mogą wychowywać się we własnych, dzięki
opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, mają szansę na rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego
życia. Dlatego organizacja i jej członkowie prowadzi działania rzecznicze, poprzez które chce wpływać
na tworzenie lepszego prawa, a także współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce
i na świecie oraz instytucjami na szczeblu samorządowym, krajowym i międzynarodowym. Prowadzi także
działalność badawczą i edukacyjną. Fundacja Polki Mogą Wszystko jest członkiem Koalicji od 2004 roku.

Forum Darczyńców
Fundacja Polki Mogą Wszystko jest członkiem Forum Darczyńców od 2008 roku. Jest 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.
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DOKUMENTY:
Uchwały Fundatora:
•
•
•

UCHWAŁA NR 1 w sprawie zmiany nazwy „Fundacji Przyjaciółka”
UCHWAŁA NR 2 w sprawie zmiany Statutu „Fundacji Przyjaciółka”
UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „Fundacji
Przyjaciółka”

Uchwały Zarządu Fundacji:
•
•
•
•
•

UCHWAŁA
UCHWAŁA
UCHWAŁA
UCHWAŁA
UCHWAŁA

ZARZĄDU
ZARZĄDU
ZARZĄDU
ZARZĄDU
ZARZĄDU

FUNDACJI
FUNDACJI
FUNDACJI
FUNDACJI
FUNDACJI

PRZYJACIÓŁKA
PRZYJACIÓŁKA
PRZYJACIÓŁKA
PRZYJACIÓŁKA
PRZYJACIÓŁKA

Uchwały Rady Fundacji:
•
•
•
•

UCHWAŁA
UCHWAŁA
UCHWAŁA
UCHWAŁA

NR
NR
NR
NR

1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
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