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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica RONDO ONZ Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-124 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 519511500

Nr faksu 225577001 E-mail fundacja@pl.ey.com Strona www www.ey.com/pl/fundacja

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-06-04

2004-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01329118300000 6. Numer KRS 0000164082

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Renata Hayder Prezes TAK

Elżbieta Buczek Członek Zarządu TAK

Dariusz Tłokiński Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aneta Błażejewska-
Gaczyńska

Członek Rady TAK

Jarek Koziński Prezydent Rady TAK

Zbigniew Jusis Członek Rady TAK

ERNST & YOUNG FUNDACJA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

 Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka,
 Niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym,
 Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
 Udzielanie pomocy finansowej uczniom i studentom na cele naukowe 
oraz organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja Realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej oraz 
leków, środków opatrunkowych itp.,
2. wspieranie finansowe rodzinnych form opieki zastępczej, szpitali i 
placówek medyczno- opiekuńczych dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych.
3. przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych uczniom i 
studentom,
4. pomoc finansową organizacjom studenckim na realizację ich celów 
statutowych.
5. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 
6. ochronę i promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do 
rodziny, 
7. upowszechnianie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem 
osieroconym, 
8. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym oraz 
rodzinnym domom dziecka, 
9. prowadzenie działalności naukowo – badawczej zmierzającej do 
podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z 
poznawaniem i zapobieganiem zjawisku sieroctwa, osamotnienia i 
odrzucenia, 
10. pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle 
związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci i 
wyrównywanie szans edukacyjnych.
11. działalność informacyjna i wydawnicza w zakresie objętym niniejszym 
statutem, 
12. współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz 
współprace z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami 
oraz osobami fizycznymi, 
13. wspieranie organizacji publicznych i pozarządowych działających w 
obszarze pomocy dziecku i rodzinie,
14. pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci znajdujących się w tych rodzinach.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Pomagamy dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich naturalnych rodzinach. W naszych działaniach najważniejsze są 
dzieci, ich potrzeby oraz opiekunowie zastępczy odpowiedzialni czasowo za ich wychowanie. 
Celem naszej działalności jest stworzenie warunków godnego życia, edukacji oraz rozwoju w zdrowych społecznych relacjach. 
Wspieramy kompleksowo rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka poprzez bezpośrednią pomoc dla opiekunów oraz 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
W naszym działaniu najważniejsze jest:
1. BUDOWANIE RELACJI na zasadzie partnerstwa z podkreśleniem podmiotowości opiekunów zastępczych oraz dzieci i ich 
naturalnych rodzin,

2. MOBILIZACJA ZASOBÓW na poziomie pojedynczej rodziny zastępczej, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz 
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wsparcia specjalistów różnych dyscyplin,

3. ROZWÓJ KOMPETENCJI opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych oraz organizacji pozarządowych,

4. PROFESJONALIZACJA WSPARCIA dzięki regularnej diagnozie i ocenie prowadzonych projektów.

Fundacja EY realizuje działalność o charakterze pożytku publicznego w obszarach: 
1 Edukacja i wsparcie dzieci i młodzieży 
2 Edukacja i wsparcie rodziców/opiekunów, 
3 Pomoc finansowa i rzeczowa,
4 Promocji rodzicielstwa zastępczego,
5 Współpraca z EY

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W 2019 ROKU:

"Akademia Świadomego Rodzica”

„Akademia Świadomego Rodzica” jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych chcących poszerzyć wiedzę na temat 
efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym.
W 2019 roku rozpoczęliśmy szkolenie 12 uczestników z 9 edycji. Swoje spotkania w formie ścisłego projektu AŚR zakończyła 8 
edycja i tym samym przybyło nam 10 absolwentów. Tym samym utrzymują się trzy grupy superwizji, gdzie każdy były absolwent 
projektu może przyjechać podzielić doświadczeniami po Akademii Świadomego Rodzica i nowymi umiejętnościami 
wychowawczymi bazującymi na dotychczasowej wiedzy, a sprawdzonymi w swoim domu oraz uzyskać wsparcie. 
Kluczowym i stałym elementem Akademii jest cykl zjazdów szkoleniowych, które mają 
na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej rodziców na temat własnego wychowania, odwołanie się do 
własnych doświadczeń związanych z kontaktem 
z pozytywnym dorosłym z dzieciństwa, nauczenie efektywnego komunikowania się oraz poszerzenie umiejętności 
wychowawczych.
W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają wiedzę w zakresie 
świadomości o sobie, efektywnego porozumiewania się 
i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych 
(trening intrapsychiczny) bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica 
stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga od rodzica refleksji nad własnym modelem wychowawczym 
oraz metodami pogłębianie relacji z dzieckiem.
Trzecim elementem Akademii Świadomego Rodzica są zjazdy co 2-3 miesiące, diagnozujące każdego członka rodziny w 
kontekście funkcjonowania całej rodziny 
z perspektywy osoby szkolącej się. Uczestnicy podczas 10 zjazdów zapoznają się m.in. 
z teorią przywiązania, określają styl przywiązania swój i przyjętych dzieci, wpływu traumy na funkcjonowanie człowieka, 
poszerzają wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, FAS – Zespołu Alkoholowo-Płodowego i innych zagrożeń wpływających na 
rozwój człowieka w okresie prenatalnym oraz tuż po narodzinach, a także metod rozwiązywania kryzysów w związku.

„Zrozumieć dziecko” – cykl warsztatów psychoedukacyjnych 

W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii 
związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich problemy. 
Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w sobotę i trwają 7 godzin.
Informacje dotyczące wydarzeń szkoleniowych są ogłaszane i proponowane za pośrednictwem Internetu (strona fundacji 
www.ey.com.pl/fundacja, portalu NGO.pl, oraz portalu społecznościowego Facebook).
Tematy warsztatów w cyklu Zrozumieć Dziecko w 2019 roku:
• Dziecko wykorzystane seksualnie. Jak rozpoznać, udzielić pomocy i żyć dalej.
• Z pustego Salomon nie naleje…czyli rzecz o tym skąd czerpać wsparcie i jak podnosić swoje kompetencje rodzicielskie.
• Bezpiecznie blisko w relacji z dziecko- rodzic. Jak budować więź z przyjętym dzieckiem.
• Zrozumieć traumę wczesno relacyjną i odpowiadając na jej objawy wspierać dziecko w rozwoju – 2 spotkania
• Płodowe zaburzenia alkoholowe (FASD) z różnych perspektyw.
• Trauma i jej wpływ na życia dzieci w rodzinach zastępczych.
• Wypalenie zawodowe w rodzinach zastępczych

Turnus terapeutyczny dla dzieci z FASD 

Dzięki wygranemu grantowi w ramach konkursu Better Begins With You (sprawozdanie z 2016 r.) została podpisana umowa 
współpracy między Fundacja EY a Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutovej.
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W 2019 roku kontynuowaliśmy podjętą pracę terapeutyczną dla 40 dzieci z 2 edycji. W drugiej połowie roku otworzyliśmy 3 
edycję dla 25 dzieci, których rozwój jest zaburzony i opóźniony miedzy innymi przez: 
• FASD, 
• ADHD,
• opóźniony rozwój psychomotoryczny lub umysłowy
• autyzm lub spektrum autyzmu 
• zespół Aspergera 
• specyficzne trudności w nauce
• i inne z zakresu zaburzeń neurorozwojowych 

Podczas stacjonarnych turnusów terapeutycznych dzieciom towarzyszyli opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas 
indywidualnej pracy terapeutycznej uczyli się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.
Każde z przyjętych dzieci miało możliwość odbycia dwóch stacjonarnych turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych w 
Warszawie lub Wrocławiu w rekordowej liczbie 6 godzin każdego dnia. Podczas turnusów, każde dziecko miało zaplanowany 
indywidualny plan terapeutyczny dostosowany do swoich potrzeb i wyznaczonych celów. W trakcie terapii dziecka opiekunowie 
dzieci przeszli indywidualny trening rehabilitacyjno-terapeutyczny, którego celem było nauczenie wymaganych technik do 
kontynuacji terapii w domu. 
Po zakończonym tygodniu pracy, każdy z uczestników turnusów rehabilitacyjnych i spotkań warsztatowych dla rodziców 
otrzymał materiały edukacyjne i zalecenia do kontynuacji pracy z dzieckiem. 

„Weekend z MNRI”
W ramach współpracy z Międzynarodowym Instytutem dr Svietlany Masgutovej w dniach 11-13 października 2019 roku 
zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne Neurofizjologiczne aspekty programu MNRI wg dr S. Masgutowej, dla wszystkich 
dotychczasowych opiekunów dzieci, które brały udział w turnusach terapeutycznych niwelujących zaburzenia neurorozwojowe. 
Kompleksowy charakter warsztatu pozwolił uczestnikom zobaczyć, jak jest zbudowany mózg, za co odpowiadają poszczególne 
elementy układu nerwowego, jakie są możliwe rodzaje poalkoholowych uszkodzeń mózgowych u dzieci z FASD oraz fizjologię 
zdrowo rozwijającego się dziecka. Następnie rodzice mogli doświadczyć wpływu fizjoterapii na podstawie własnych 
doświadczeń. 

"Klucz do jutra” – projekt edukacyjny

Pod hasłem „Klucz do jutra” kryje się wiele nadziei naszych beneficjentów: na poradzenie sobie z trudnościami edukacyjnymi, 
zdanie matury, wybranie odpowiedniego profilu szkoły. Dzieci i młodzież szkolna jest zgłaszana do udziału w projekcie przez 
pracowników socjalnych lub opiekunów. Często są przedstawiani jako uczniowie, którzy mają zaległości szkolne lub trudności w 
przyswojeniu materiału. Po rozmowie okazuje się również, że mają zaniżoną wartość siebie, która dodatkowo powoduje brak 
wiary w swoje umiejętności i potęguje uczucie braku nadziei.
W niesienie pomocy edukacyjnej włączamy studentów i osoby pracujące, którzy bezpłatnie udzielają korepetycji. Wolontariusze 
poprzez swoje doświadczenie sukcesu na studiach i w pracy zaszczepiają w fundacyjnych podopiecznych ducha walki ze 
szkolnymi trudnościami. Prowadząc dla nich zajęcia uczestniczą również w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży. Dzięki 
indywidualnym spotkaniom dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka mają szansę nadrobić zaległości oraz 
zbudować pozytywny obraz swojej osoby.
„Klucz do jutra” w 2019 roku realizowany był w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Projekt ten prowadzony jest edycyjnie, gdzie dana 
edycja trwa jeden rok szkolny. W roku kalendarzowym 2019 zatem jednocześnie zakończyliśmy edycję 2018/2019 i 
uruchomiliśmy 2019/2020. W ramach projektu w 2019 r. w prace wolontarystyczne w Warszawie, Krakowie i Łodzi 
zaangażowanych było około 130 osób, które wspierały tyle samo dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wszyscy korepetytorzy 
przeszli obowiązkowe szkolenie z zakresu metodyki nauczania i specyfiki pracy z dziećmi osieroconymi i opuszczonymi, a także 
po kilku tygodniach pracy z podopiecznymi mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności związanych z nauczaniem i 
motywowaniem ucznia. 

Podwieczorek z Ekspertem – comiesięczne spotkania z psychologiem dla opiekunów zastępczych spokrewnionych
Projekt skierowany do opiekunów dzieci będących w projekcie „Klucz do jutra”, którymi są najczęściej osoby starsze, 
spokrewnione: babcie, dziadkowie, wujkowie i ciocie. Podwieczorek z Ekspertem realizowany jest w Warszawie. 
Opiekunowie spotykają się regularnie od 2012 roku. Ze względu na wiek i zdrowie opiekunów oraz sytuacje losowe jest trudno 
przewidzieć ostateczną liczbę osób uczestniczących. W związku z tym prowadzące są otwarte na wnioski uczestników i zgłaszane 
problemy. W każdym spotkaniu uczestniczy od 6 do 15 osób. Zagadnienia poruszane w trakcie podwieczorku mają elementy 
warsztatu „Szkoły dla rodziców”. 

„Skrzydła Samodzielności” 

„Skrzydła Samodzielności” to dwuletni projekt na rzecz usamodzielniającej się młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej z terenu 
Warszawy i okolic. W jego ramach młodzież zdobywa praktyczną wiedzę z obszaru rynku racy, służby zdrowia, przepisów prawa 
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oraz pracuje nad budowaniem poczucia własnej wartości i wyznaczaniem celów na przyszłość. 
W ramach projektu grupa podopiecznych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w wieku 16-20 lat spotyka się co dwa 
tygodnie na warsztatach, które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego życia. Uzupełnieniem regularnej pracy 
grupowej są gry symulacyjne oraz wyjazd letni. We współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie  młodzież ma również  
możliwość odbycia stażu w firmach podczas przerwy letniej lub zimowej. 
W 2019 r. kontynuowaliśmy pracę z naszą 15-osobową grupą młodzieży, która rozpoczęła funkcjonować we wrześniu 2018 r. i 
będzie działać do czerwca 2020 r.  Jest to trzecia edycja projektu.
W 2019 roku młodzież  zajmowała się tematem pracy – pisaniem CV, prowadzeniem rozmowy rekrutacyjnej, a także 
gospodarowaniem budżetem domowych, radzeniem sobie z emocjami oraz pracowała nad zwiększeniem poczucia własnej 
wartości, jak również wyznaczaniem celów i planów ich realizacji. Roczna aktywność zakończyła się 3-dniowym wyjazdem letnim 
w Góry Świętokrzyskie.  
Zauważalna jest znacząca zmiana w zachowaniu poszczególnych uczestników i funkcjonowaniu całej grupy. Młodzież stanowi 
zintegrowaną grupę, ufają sobie nawzajem i trenerom, dzielą się dobrymi i złymi wydarzeniami ze swojego życia, potrafią prosić 
o pomoc jeśli jest taka potrzeba. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

10 uczestników projektu wzięło udział w stażach letnich, a 4 w stażach podczas ferii zimowych zorganizowanych we współpracy 
z  Fundacją Samodzielni Robinsonowie w ramach projektu „Bezpieczny staż”. Trzy z nich to tzw. staże marzeń, które były 
indywidualnie organizowane pod preferencje młodzieży i ich przyszłe plany naukowo - zawodowe. W ich ramach młodzież miała 
możliwość zweryfikowania rzeczywistości z wyobrażeniami na temat pracy jako grafik, wizażystka i przedszkolanka.

 „CEMS Chance” 

„CEMS Chance” to 5-dniowy cykl warsztatów i szkoleń organizowanych przez grupę studentów z CEMS Club Warszawa, 
działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Warsztaty prowadzone są przez wykładowców SGH w Warszawie, 
przedstawicieli firm wspierających projekt, a także zaprzyjaźnionych ekspertów z różnych dziedzin. Projekt wspierają też osoby 
ze świata mediów i sportu. Jako Fundacja EY wspieramy CEMS Club Warszawa przy organizacji tego wydarzenia w formie 
merytorycznej oraz finansowej. Bierzemy aktywny udział w procesie rekrutacji uczestników, prowadzimy szkolenia dla 
organizatorów oraz warsztaty dla młodzieży. W ciągu roku kalendarzowego odbywają się dwie edycje projektu – w maju oraz w 
grudniu. W 2019 r podczas każdej z edycji trójka naszych zaprzyjaźnionych szkoleniowców prowadziła warsztaty z radzenia sobie 
ze stresem, podejmowania decyzji i zarządzania sobą w czasie. 
Wszystkie warsztaty i wystąpienia znanych osób mają na celu wzbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki i wytrwałej pracy, 
a także do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Organizowane przez CEMS warsztaty są uzupełnieniem programu szkolnego, 
w którym często zbyt mało uwagi poświęca się ważnej dla dalszych losów uczniów problematyce doradztwa zawodowego i 
planowania ścieżki kariery. 
W każdej edycji bierze udział 40 uczestników, którzy pochodzą z pieczy zastępczej lub z niewielkich miejscowości, z rodzin w 
trudnej sytuacji materialnej zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Program „Możesz ITy"

Za nami już trzecia edycja programu „Możesz ITy”. Program organizowany jest przez Fundację Możesz ITy oraz Szkołę 
Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY. Jego beneficjentami jest usamodzielniająca się młodzież w wieku 19 – 
26 lat z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem programu jest zdobycie przez młodzież usamodzielniającą się z 
pieczy zastępczej niezbędnej wiedzę i umiejętności, by rozpocząć pierwszą pracę w branży IT. Na kursie Szkoły Programowania 
Coders Lab niezależnie od wykształcenia, młode osoby nauczą się programowania od podstaw. 
Program szkoleniowy “Możesz ITy” składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł stanowią szkolenia z umiejętności miękkich – 
24 godziny, które pozwoliły uczestnikom rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy w grupie oraz zarządzania czasem.  
Szkolenia odbyły się w dwóch grupach po 12 uczestników. Drugi moduł stanowi kurs programowania w Szkole Programowania 
Coders Lab, który w zależności od wybranej ścieżki trwa od 4 do 7 tygodni, 8 godzin dziennie. Pierwszy z modułów jest 
prowadzony przez trenerów Fundacji EY. Uczestnicy w czasie całego programu otrzymają także wsparcie mentorskie, pomoc w 
tworzeniu CV i poszukiwaniach pierwszej pracy lub stażu. 
W edycji w 2019 r.  wzięło udział 24 osób. 19-ro z nich ukończyło kurs z sukcesem. Pięcioro z nich rozpoczęło już pracę lub staż w 
branży IT, 6-ro aktywnie jej poszukuje. Pięcioro absolwentów nadal studiuje i planuję podjąć pracę w IT po ukończeniu tego 
etapu edukacji. Trójka uczestników programu pracuje poza branżą programistyczną, w tym poza granicami kraju.

Program będzie kontynuowany w przyszłym roku.

„Ferie z pasją” 

Konkurs służy dofinansowaniu zorganizowanych wyjazdów na ferie zimowe dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej. W 
ramach konkursu dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka przygotowują tematyczne prace konkursowe 
na zadany temat, które są ocenione przez jury konkursowe. W 2019 r. roku podopieczni rodzin zastępczych mieli za zadanie 
przygotować ozdoby świąteczne lub stroiki z naturalnych materiałów. Dotarły do nas piękne zawieszki w kształcie bałwanków, 
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aniołków, choinek i przecudne stroiki oraz wieńce. W trzynastej edycji konkursu jury przyznało dofinansowanie na wyjazdy i 
półkolonie dla 28 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z całej Polski. Dzieci pojechały na wybrane wspólnie z 
rodzicami obozy sportowe, turystyczne i rehabilitacyjne. 

 „Wygraj rodzinne wakacje” 

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje skierowany jest do opiekunów zastępczych wraz z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej i 
dziećmi biologicznymi, którzy chcą wspólnie wyjechać na wakacje indywidualnie przez nich zaplanowane, dostosowane do 
zainteresowań i potrzeb wszystkich członków rodzin. 
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka od codzienności pełnej obowiązków potrzebują odpoczynku oraz chwili na wspólną 
integrację całej rodziny. W tym celu zorganizowaliśmy konkurs grantowy „Wygraj Rodzinne Wakacje”, który daje szansę wygrania 
dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny. Jedna rodzina zastępcza czy rodzinny dom dziecka może otrzymać 
dofinansowanie na wakacyjny wyjazd w wysokości do 5000 zł. 
Tegorocznym zadaniem stojącym przed rodzinami było przygotowanie kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego. 
Otrzymaliśmy przygotowane przez rodziny krótkie filmiki mogące służyć rozpropagowaniu idei rodzicielstwa zastępczego. 
Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, jury wybrało 15 najbardziej wyjątkowych i pracochłonnych. Standardową pulę 50 
tys. zł zwiększyliśmy o kwotę niewykorzystaną w konkursie Akademia Letniej Przygody i tym samym obdarowaliśmy rodziny 
sumą ponad 55 000 zł. 
Komisja konkursowa przy ocenie nadesłanych prac i wniosków kierowała się następującymi kryteriami: pomysłowość, zgodność 
z tematem, współpraca wszystkich członków rodziny, pomysł i koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego 
budżetu, realność kosztów, wkład własny).
Lista zwycięzców:
Rodzina Miejscowość Kwota dofinansowania
RZ P. Katarzyny Wałbrzych 5000
RZ P. Ewy Łomazy 2443
RZ P. Natalii Krzycko Małe 3012,83
RDD P. Ewy Domatowo 5000
RDD P. Marcina Szczecinek 4675
RDD P. Małgorzaty Kraków 5000
RDD P. Andrzeja Kalisz 4000
RDD P. Edyty Łódź 5000
RZ P. Haliny Elbląg 3000
RDD P. Bożeny Kazanów 4000
RDD P. Beaty Tanowo 4000
RDD P. Dariusza Świebodzice 2500
RZ P. Anny Warszawa 2500
RZ P. Agnieszki Gorzów Wielkopolski 2500
RZ. P. Anny Gdańsk 2500

„Akademia Letniej Przygody” – konkurs na dofinansowanie obozów wakacyjnych dla dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych
Konkurs „Akademia Letniej Przygody” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych w wieku 7-
18 lat, którzy chcą wyjechać na obozy wakacyjne.
Pod hasłem rodziny spokrewnionej często kryje się babcia, dziadek lub pełnoletnie rodzeństwo, które opiekuje się 
niepełnoletnim dzieckiem. W związku z trudnościami finansowymi oraz chęcią odpoczęcia lub podjęcia rehabilitacji przez 
starszego opiekuna stworzyliśmy dla ich podopiecznych wakacyjny konkurs grantowy.
Młodzież ubiegająca się o grant ma wykonać pracę konkursową. Tegorocznym zadaniem stojącym przed uczestnikami było 
przygotowanie filmiku, na którym podopieczny miał w ciekawy sposób zaprezentować samego siebie. 
Ze względu na niewielką liczbę wniosków budżet tego projektu nie został w pełni wykorzystany. Decyzją jury pozostała suma 
została przekazana na konkurs „Wygraj Rodzinne Wakacje”.

Lista zwycięzców:
Rodzina Miejscowość Kwota dofinansowania
RZ P. Grażyny Elbląg 1300 i 1500 (na 2 dzieci)
RZ P. Joanny Garwolin 1500 i 1500 (na 2 dzieci)
RZ P. Katarzyny Bytom 1450 i 1450 (na 2 dzieci)

„Prośby indywidualne”

Wspieramy opiekunów zastępczych również w formie dofinansowania, ponieważ wielość potrzeb dzieci przyjętych często 
przekracza zasoby budżetowe gospodarstwa domowego. Pomagamy zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodzinnych form opieki 
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zastępczej. Co kwartał przyznajemy fundusze na realizację indywidualnych próśb opiekunów oraz organizacji pozarządowych 
działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Dofinansowujemy te prośby i projekty, które są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania rodziny zastępczej i dziecka jej powierzonego. W pierwszej kolejności Zarząd Fundacji wspiera finansowo 
terapie i rehabilitacje dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju i wzrostu.
W 2019 roku przyznaliśmy 64 dotacje rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka . Co kwartał Zarząd dysponuje sumą 30
 000 zł na potrzeby zgłaszane przez opiekunów zastępczych lub usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Z 
tych funduszy sfinansowane zostałym.in.: rehabilitacje, integracje sensoryczne, terapie psychologiczne, medycznie uzasadniona 
opieka ortodontyczna, korepetycje,  drobne doposażenie mieszkań.

 „Akcja Świąteczna” 

Akcja Świąteczna skierowana jest do szerszego grona, nie tylko do rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka, ale również do rodzin naturalnych znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji. Szczególnie 
dotyczy to rodzin wielodzietnych, ubogich oraz opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. 
W ramach akcji pracownicy firmy EY z własnej inicjatywy przygotowują paczki w formie prezentów świątecznych dla dzieci z 
potrzebujących rodzin. Celem akcji często jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb materialnych, takich jak zakup kurtek i 
butów na zimę dla dzieci, przyborów szkolnych, spełnianie małych marzeń dzieci. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia już po raz dziesiąty pracownicy firmy EY z Warszawy, Poznania, Krakowa, Katowic, Gdańska, 
Łodzi i Wrocławia przygotowali prezenty dla 235 dzieci z 63 wielodzietnych rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Jako 
Fundacja EY sporządziliśmy listę zamówień do świętego Mikołaja, koordynowaliśmy przygotowanie 
i wysyłkę paczek do rodzin. 

Forum Darczyńców

Od 2008 roku Fundacja EY jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców. Forum Darczyńców jest związkiem niezależnych i 
samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra pożytku 
publicznego. 

"30 Maja – Świętujemy Razem” – konkurs grantowy

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego, wzrostu kompetencji opiekunów zastępczych, integracji ich środowiska oraz 
odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby co roku organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. W 2018 roku odbyła się trzynasta edycja konkursu. Swoje 
propozycje mogły zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje samorządu terytorialnego związane w swojej działalności z 
rodzicielstwem zastępczym oraz wszelkie formy rodzinnej pieczy zastępczej. 
W wyniku pracy Komisji oceniającej 27 nadesłanych wniosków stworzona została lista rankingowa najlepszych projektów, które 
spełniały wszystkie trzy wymienione cele i stawiają na osiągnięcie efektów długofalowych. Finalnie granty otrzymało 14 
podmiotów - organizacji pozarządowych oraz podmiotów samorządowych (PCPR, MOPS). Obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego były najczęściej rozpisane na kilka tygodni lub nawet miesięcy, wnioskodawcy nie ograniczali się do świętowania 
tylko w jeden dzień.
Zwycięzcy w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w głównej mierze postawili na edukacje: zarówno społeczności 
lokalnej jak i samych opiekunów zastępczych. Organizowali konferencje, biegi, kampanie promocyjno-informacyjne na temat 
rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia dla opiekunów zastępczych i zajęcia korekcyjne dla dzieci. 

Lista zwycięzców:
l.p. Nazwa wnioskodawcy punktacja kwota dofinansowania
1 Stowarzyszenie Nowy Dom   18,00 6000
2 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie "Famuła"  17,83 5500
3 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”  17,50 4850
4 Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”   16,50 6000
5 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju  16,33 5000
6 Stowarzyszenie „Dziecko" 16,17 5700
7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie 16,00 4800
8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 16,00 5900
9 Powiat Sławieński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 15,75 5000
10  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 15,67 4500
11 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego. Oddział Łódź. 15,33 5000
12 Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Pod Skrzydłami"  15,00 5000
13 Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "Dla Rodziny" 14,75 4500
14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 14,67 3500
*możliwe było zdobycie maksymalnie 20 punktów.
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Portale społecznościowe

Kontynuujemy podjętą w poprzednich latach promocję działań fundacyjnych na portalu społecznościowym Facebook. Łączna 
liczba osób obserwujących stronę na dzień dzisiejszy: 3626. Utrzymuje się także trend udostępniania i przesyłania informacji o 
projektach z fanpage Fundacji EY pomiędzy rodzicami zastępczymi.
Na portalu NGO.pl udostępniamy informacje o szkoleniach i rekrutacji na poszczególne projekty.
Dzień Dziecka (Kid’s Party), akcja Dzieci – Dzieciom

W 2019 roku dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka będące pod opieką Fundacji EY po raz kolejny zostały 
zaproszone na Dzień Dziecka. Impreza jest organizowana co roku dla pracowników firmy EY i ich rodzin. W trakcie zabawy 
zachodzi naturalna integracja pomiędzy dziećmi pracowników a beneficjentami fundacji. Dzięki zorganizowanej zabawie 
podopieczni mogą zdobywać nowe umiejętności społeczne. Dla dzieci wychowujących się w rodzinnych formach opieki 
zastępczej ma to także element terapeutyczny – radości z zabawy i poznawania świata.

„EY Volunteers Challenge” 

W 2018 roku Fundacją EY stworzyła program EY Volunteers Challenge, który zapewnia wsparcie finansowe dla inicjatyw 
prospołecznych pracowników EY. W 2. edycji mogły być zgłaszane projekty w czterech kategoriach: Dzieci i młodzież zagrożone 
wykluczeniem społecznym, Seniorzy, Ekologia, Zwierzęta.

Dezycją jury finansowanie otrzymało 15 inicjatyw z trzech miast, gdzie są biura lokalne formy EY: tj. Warszawa, Kraków i 
Wrocław. W pięciu przypadkach komisja zdecydowała o podwyższeniu kwoty finansowania. 
6 grudnia odbyło się wręczenie medali liderom wyróżnionych projektów oraz wspólne świętowanie w ramach 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Realizacja projektów będzie trwała aż do 30 czerwca 2020 roku.

1. Bez Maski – warsztaty z dramy. 
2 edycja (Warszawa)
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 
Lider projektu: Katarzyna Dąbrowska 2. Rewitalizacja podwórka przy zaangażowaniu lokalnej społeczności (Warszawa)
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 
Lider projektu: Witold Szram
3. ZieleniEY (Warszawa)
Kategoria: Ekologia
Lider projektu: Michalina Markowska 4. Platforma aktywizująca pracowników EY do wsparcia zwierząt w potrzebie (Warszawa)
Kategoria: Zwierzęta
Lider projektu: Agnieszka Maciejewska 
5. Wsparcie dla mieszkańców „Domu Betlejem” – osób starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych (Warszawa)
Kategorie: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, Seniorzy 6. Świąteczne upominki dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej na Wójtowskiej 13 (Warszawa)
Kategoria: Seniorzy

7. Integracja społeczna dzieci z ubogich rodzin (Warszawa)
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 8. Kociaki na drapaki (Warszawa)

Kategoria: Zwierzęta
9. Czas na dobrą orientację  (Warszawa) 
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 10. Cykl warsztatów dla wychowanków domu dziecka (Żmiąca)
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 
11. Koci raj: budowa wybiegu dla kotów (Miłoszyce)
Kategoria: Zwierzęta  12. Życie jak w audycie – zabawa i edukacja (Kraków)

Kategorie: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, Ekologia 
13. EY for Kids (Wrocław)
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 14. #SeniorWie – warsztaty (Wrocław)

Kategoria: Seniorzy
 
15. Zróbmy coś razem! Porozmawiajmy o bezdomności i wykluczeniu (Wrocław)
Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym

Konferencje:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Międzynarodowa konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pt. „Dziecko w systemie wsparcia”
Zostaliśmy zaproszeni do opieki merytorycznej konferencji organizowanej przez Dolnośląską Fundację na Rzecz Rodzicielstwa 
Zastępczego „Przystanek Rodzina”.
Międzynarodowa konferencja naukowa na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pt. „Dziecko w systemie wsparcia” odbyła się 
w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00-15:30. Rejestracja uczestników rozpoczęła się o godzinie 8:30. Pierwszego dnia 
gościliśmy na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, przy ulicy Ostrowskiego 30B, a drugiego w 
Centrum Historii „Zajezdnia” przy ul. Grabiszyńskiej 184, także we Wrocławiu. Organizatorami konferencji była Dolnośląska 
Fundacja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego „Przystanek Rodzina”, w partnerskiej współpracy z: Uniwersytetem 
Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, Fundacją EY, Fundacją Pozytywka, Fundacją Art of Living, Akademickim Kołem 
Naukowym Studentów Pracy Socjalnej „POMOC” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Integrarte.
Celem organizacji konferencji było:

- spotkanie, dialog i integracja różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – teoretyków, badaczy, dydaktyków i 
praktyków,
- kontynuowanie działań promujących i wspierających rodzicielstwo zastępcze przez stałe pokazanie opinii publicznej 
pozytywów z codziennej pracy rodzinnej pieczy zastępczej,
- zidentyfikowanie i dookreślenie problemów wspierania rodzin i ogólnego funkcjonowania pieczy zastępczej (poszukiwanie 
sposobów oraz metod wsparcia),
- zaprezentowanie /poszukiwanie skutecznych metod wsparcia dziecka w pieczy zastępczej („know-how” i „best practices” z 
różnych rynków)
- podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej,  a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wsparcia rodzin zastępczych i 
rozwoju rodzicielstwa zastępczego,
- zaprezentowanie różnych doświadczeń rodziców zastępczych oraz różnicy w wychowaniu dzieci w pieczy instytucjonalnej i 
rodzinnej, jak również dyskusja nad możliwymi zmianami dot. usamodzielniania się dzieci z pieczy zastępczej,
- zwrócenie uwagi na olbrzymią potrzebę współpracy sądów z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka oraz 
organizatorami pieczy zastępczej.

„uRodziny Najlepsze” XX-lecia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
W ramach obchodów XX-lecia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 21.09.2019 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.
Otwarcia pikniku dokonała Zastępca Dyrektora WCPR - Pani Agata Łuzdowska, która uroczyście powitała obecnych gości i 
współorganizatorów imprezy. Szczególne podziękowania zostały skierowane do pracowników Wojewódzkiego  Ośrodka 
Adopcyjnego, Fundacji Ernst&Young, Stowarzyszenia Simul, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Fundacji „Polki mogą wszystko”, 
Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Wydziału Ruchu Drogowego KSP - Sekcji Profilaktyki Społecznej oraz 
Fundacji Robinson Crusoe.
Podczas pikniku uczestnicy mieli możliwość: wysłuchania koncertu z repertuaru tradycyjnych piosenek dawnej stolicy, 
wysłuchania zespołu "Pink Girls", obejrzenia imponujących występów gimnastyki artystycznej oraz wirtuozerskiego blusa na 
gitarze elektrycznej i basowej. Na zakończenie części artystycznej dwóch wykonawców zaprezentowało kilka utworów w 
spontanicznie zaimprowizowanym duecie, co spotkało się z żywą i radosną reakcją zgromadzonej pod sceną publiczności.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1300

22

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

„Klucz do jutra” – projekt edukacyjny
Pod hasłem „Klucz do jutra” kryje się wiele 
nadziei naszych beneficjentów: na poradzenie 
sobie z trudnościami edukacyjnymi, zdanie 
matury, wybranie odpowiedniego profilu szkoły. 
Dzieci i młodzież szkolna jest zgłaszana do 
udziału w projekcie przez pracowników 
socjalnych lub opiekunów. Często są 
przedstawiani jako uczniowie, którzy mają 
zaległości szkolne lub trudności w przyswojeniu 
materiału. Po rozmowie okazuje się również, że 
mają zaniżoną wartość siebie, która dodatkowo 
powoduje brak wiary w swoje umiejętności i 
potęguje uczucie braku nadziei.
W niesienie pomocy edukacyjnej włączamy 
studentów i osoby pracujące, którzy bezpłatnie 
udzielają korepetycji. Wolontariusze poprzez 
swoje doświadczenie sukcesu na studiach i w 
pracy zaszczepiają w fundacyjnych 
podopiecznych ducha walki ze szkolnymi 
trudnościami. Prowadząc dla nich zajęcia 
uczestniczą również w procesie edukacyjnym 
dzieci i młodzieży. Dzięki indywidualnym 
spotkaniom dzieci z rodzin zastępczych i 
rodzinnych domów dziecka mają szansę 
nadrobić zaległości oraz zbudować pozytywny 
obraz swojej osoby.
„Klucz do jutra” w 2019 roku realizowany był w 
Warszawie, Krakowie i Łodzi. Projekt ten 
prowadzony jest edycyjnie, gdzie dana edycja 
trwa jeden rok szkolny.W ramach projektu w 
2019 r. w prace wolontarystyczne w Warszawie, 
Krakowie i Łodzi zaangażowanych było około 130
 osób.

88.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

W celu promowania idei rodzicielstwa 
zastępczego, wzrostu kompetencji opiekunów 
zastępczych, integracji ich środowiska oraz 
odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby co 
roku organizujemy ogólnopolski konkurs na 
projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. 
W 2019 roku odbyła się czternasta edycja 
konkursu. Swoje propozycje mogły zgłaszać 
organizacje pozarządowe, instytucje samorządu 
terytorialnego związane w swojej działalności z 
rodzicielstwem zastępczym oraz wszelkie formy 
rodzinnej pieczy zastępczej. 
W wyniku pracy Komisji oceniającej 27 
nadesłanych wniosków stworzona została lista 
rankingowa najlepszych projektów, które 
spełniały wszystkie trzy wymienione cele i 
stawiają na osiągnięcie efektów długofalowych. 
Finalnie granty otrzymało 14 podmiotów - 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
samorządowych (PCPR, MOPS).

94.99.Z 0,00 zł

3

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

„Akademia Świadomego Rodzica” jest 
odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych 
chcących poszerzyć wiedzę na temat 
efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich 
rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. 
Drugim projektem poświęconym ochronie praw 
dziecka, rodzicielstwu i szeroko na rzecz rodziny 
to szkolenia w cyklu „Zrozumieć dziecko”. 
Organizujemy warsztaty dla opiekunów 
dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii 
związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. 
Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane 
przez nich problemy. 
Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, 
najczęściej w sobotę i trwają 7 godzin.

85.60.Z 0,00 zł
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207 384,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 150 748,62 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 143 197,96 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 7 550,66 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 935 813,96 zł

2.4. Z innych źródeł 7 550,66 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 207 384,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

930 113,96 zł

5 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 90 405,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 207 384,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 052 888,39 zł 207 384,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 052 792,39 zł 207 384,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

96,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Akademia Świadomego Rodzica- kompleksowe wsparcie i psychoedukacja połączona z 
określeniem stylów w paradygmacie przywiązania dedykowane dla opiekunów pełniących funkcję 
rodzinnej opieki zastępczej.

87 084,00 zł

2 Stacjonarne turnusy terapeutyczne MNRI. Każde z przyjętych dzieci miało możliwość odbycia 
dwóch stacjonarnych turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych w Warszawie lub Wrocławiu w 
rekordowej liczbie 6 godzin każdego dnia. Podczas turnusów, każde dziecko miało zaplanowany 
indywidualny plan terapeutyczny dostosowany do swoich potrzeb i wyznaczonych celów. W 
trakcie terapii dziecka opiekunowie dzieci przeszli indywidualny trening rehabilitacyjno-
terapeutyczny, którego celem było nauczenie wymaganych technik do kontynuacji terapii w domu.

104 600,00 zł

3 Zrozumieć Dziecko- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów z rodzinnej pieczy 
zastępczej

15 700,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 7 436,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

7 436,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

3,00 etatów

12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

235 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

235 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 230 009,57 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

230 009,57 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

19 167,00 zł

40 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

90 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

90 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

40 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

146 113,04 zł

146 113,04 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 83 896,53 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 230 009,57 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 400,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Palka
Elzbieta Janiszewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-15
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