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Fundacja EY od ponad dwudziestu lat niesie pomoc dzieciom 
i młodzieży w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz 
ich opiekunom. Działania realizowane są w ramach ponad 
20 projektów w czterech obszarach: pomocy edukacyjnej, 
pomocy psychologicznej, wsparcia finansowo-rzeczowego oraz 
promocji rodzicielstwa zastępczego.

Ubiegły rok, 2020, postawił przed nami wiele wyzwań 
wynikających z pandemii COVID-19. Musieliśmy dostosować 
nasze projekty do aktualnych i najpilniejszych potrzeb naszych 
beneficjentów oraz zgodnie z pandemicznymi obostrzeniami 
zmienić ich formułę, tak żeby nasze działania były efektywne 
i całkowicie bezpieczne. Nowa, nieoczekiwana rzeczywistość 
przeniosła cały nasz zespół w formułę pracy zdalnej i tak właśnie 
prowadziliśmy większość naszych działań. 

Pomimo tego nadal realizowaliśmy naszą misję pozostając 
w stałym kontakcie z innymi organizacjami i instytucjami 
oraz podopiecznymi, przyjaciółmi i darczyńcami fundacji. 
Wspólnie udało nam się zrealizować wiele cennych projektów 
na rzecz opiekunów zastępczych i dzieci pod ich opieką. Poniżej 
najważniejsze z nich:

 • „Akademia Świadomego Rodzica” czyli cykl szkoleń dla 
rodziców zastępczych chcących poszerzyć wiedzę na temat 
efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju 
intelektualnym i emocjonalnym oraz wzmacniających 
samoświadomość samych opiekunów. W projekcie wzięło 
udział 22 opiekunów z całej Polski.

 • Cykl webinarów psychoedukacyjnych w formie online 
w ramach projektu „Zrozumieć dziecko”, które spotkały 
się z dużym zainteresowaniem odbiorców (1000 do 1800 
odsłon nagrań video dostępnych na profilu Facebook 
Fundacji EY).

 • 1410 godzin Turnusów terapeutycznych dla dzieci 
z zaburzeniami neurorozwojowymi przy współpracy 
z Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutovej.

 • „Klucz do jutra” czyli pomoc edukacyjna udzielana przez 
wolontariuszy dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej. 
W 2020 roku korepetycje były realizowane w Warszawie, 

Łodzi i Wrocławiu. W projekt zaangażowanych było około 
120 wolontariuszy, którzy wspierali 120 dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym z rodzinnej pieczy zastępczej. 

 • „Skrzydła Samodzielności” - dwuletni projekt na rzecz 
usamodzielniającej się młodzieży z rodzinnej pieczy 
zastępczej z terenu Warszawy i okolic. W roku 2020 projekt 
skończyło 15 młodych beneficjentów, a w październiku 
ruszyła kolejna edycja projektu w której udział bierze 
16 podopiecznych. Cześć zajęć z powodu pandemii miała 
formę warsztatów online.

 • 9 kampanii społecznych promujących rodzicielstwo 
zastępcze realizowanych przez zwycięskie podmioty 
(organizacji pozarządowych oraz podmiotów samorządowych 
(PCPR, MOPS) w ramach konkursu 30 maja – kampania 
społeczna.

 • W zakresie pomocy finansowej oraz rzeczowej 
zorganizowaliśmy kilka konkursów: „Ferie z Pasją”, 
„Wygraj rodzinne wakacje”, „Akademia letniej przygody” 
i dofinansowaliśmy wyjazdy wypoczynkowe 39 dzieci 
i 13 rodzin zastępczych z terenu całej Polski. Dodatkowo 
73 formy rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało ze środków 
fundacji darowizny na zapewnienie najpotrzebniejszego 
wsparcia terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci pod 
ich opieką.

Wszystkie nasze działania organizujemy z największą 
starannością oraz przy współpracy z wykwalifikowanymi 
trenerami i terapeutami, tak żeby nasi beneficjenci mogli 
otrzymać pomoc na najwyższym poziomie.

Zachęcam gorąco do lektury dokładnego sprawozdania za 
2020 rok.

Renata Hayder
Prezes Zarządu Fundacji EY

Szanowni Państwo, 



O Fundacji EY

1
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O Fundacji EY

Podstawowe dane Fundacji EY

00–124 Warszawa, Rondo ONZ 1

Regon:	 013291183 Data	rejestracji:	 04.06.2003 r.

Numer	księgi	rejestrowej:	 Nr 0000164082 NIP:	 527–21–79–665

 

Zarząd Fundacji

Renata	Hayder – Prezes Zarządu

Dariusz	Tłokiński – Członek Zarządu

Elżbieta	Buczek – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Jacek	Hryniuk	– Prezes Rady

Jarosław	Koziński	- Członek Rady

Aneta	Błażejewska-Gaczyńska – Członek Rady

Członkowie Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje w Fundacji EY.

Cele statutowe Fundacji

Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym 
i rodzinnym domom dziecka

Udzielanie pomocy szpitalom 
i placówkom medycznym

Niesienie pomocy dzieciom chorym 
i niepełnosprawnym

Udzielanie pomocy finansowej 
uczniom i studentom na cele naukowe 
oraz organizacjom studenckim na 
realizację ich celów statutowych



Zasady, formy 
i zakres działalności 
statutowej

2
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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 
wsparcia specjalistów różnych dyscyplin.

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

4 PROFESJONALIZACJA	WSPARCIA
dzięki regularnej diagnozie i ocenie prowadzonych projektów.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
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Fundacja	EY	realizuje	działalność	o	charakterze	pożytku	publicznego	w	obszarach:	

Edukacja	i	wsparcie	
dzieci	i	młodzieży	

Edukacja	i	wsparcie	
rodziców/opiekunów

Pomoc	finansowa	
i	rzeczowa

Promocja	rodzicielstwa	
zastępczego

Współpraca	z	EY

Zasady, formy i zakres działalności statutowej



Programy realizowane 
przez Fundację EY 
w 2020 roku

3
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku

Pomoc	psychologiczna

Poprzez pomoc psychologiczną, turnusy terapeutyczne i współorganizowanie grup wsparcia 
staramy się przywrócić naszym podopiecznym szansę na normalne i beztroskie dzieciństwo. 
Zapewnienie bezpieczeństwa i zaspokojenie potrzeb dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka wymagają od rodziców zastępczych ciągłego dokształcania się. W związku 
z tym udostępniamy opiekunom szkolenia dotyczące rozwoju dziecka. Na spotkaniach 
poszerzają swoją wiedzę z zakresu pomocy dziecku porzuconemu oraz dowiadują się, jak 
sobie radzić z problemami wychowawczymi podopiecznych.

Beneficjenci mogą korzystać z projektów wybiórczo, zgodnie z własną wiedzą i potrzebą lub 
według indywidualnego programu pomocowego dla rodziny zgodnie z ideą Fundacji EY.
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 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 2020 roku kontynuowaliśmy szkolenie dla 12 rodziców z 9 edycji oraz rozpoczęliśmy współpracę 
z 10 uczestników w ramach 10 edycji. W związku z pandemią część działań została przesunięta w czasie (nie ma 
mozliwości realizacji programu merytoryczego w przestrzeni online). Natomiast stworzyliśmy grupy wsparcia 
oraz spotkania online, aby każdy uczestnik mógł uzyskać pomoc potrzebną dla siebie i swojej rodziny w kryzysach 
psychicznych pojawiających się w trakcie trwania zamknięcia pandemicznego całych rodzin. Spotkania w postaci 
treningów i zjazdów są dostosowywane do bieżących rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia i będą kontynuowane 
zgodnie z programem w dalszych miesiącach. 

Obecnie byli uczestnicy projektu tworzą trzy grupy superwizji, gdzie każdy absolwent projektu może przyjechać 
i podzielić się nowymi umiejętnościami wychowawczymi bazującymi na dotychczasowej wiedzy, a sprawdzonymi 
w swoim domu, podzielić doświdczeniami po Akademii Świadomego Rodzica 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 pogłębiania 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 też wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, FAS – Zespołu 
Alkoholowo-Płodowego i innych czynników wpływających na rozwój człowieka w okresie prenatalnym oraz tuż po 
narodzinach, a także metod rozwiązywania kryzysów w związku.
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku

„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. 

Nie mogąc bezpiecznie spotkać się w sali szkoleniowej uruchomiliśmy aktywności i wykłady online dla naszych 
beneficjentów na kanale FB Fundacji. Zorganizowaliśmy wykłady na żywo ze specjalistami, a każde spotkanie 
cieszyło się zainteresowaniem od 1000 do 1800 wyświetleń.

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 wykładów w cyklu Zrozumieć Dziecko w 2020 roku:

• Wzmocnij odporność i nie daj się wirusowi, czyli dieta a zdrowie

• Jak wspierać dzieci w czasie kwarantanny?

• Rehabilitacja domowa- pierwszy krok do spowolnienia regresu

• Trudności w życiu nastolatka– jak je rozumieć?

• Rozwój, potrzeby i oczekiwania u dzieci, a ich 
możliwości i rzeczywistość. Czyli rodzicu nie 
zwariuj w kwarantannie

• O uzależnieniach

• Jak poprzez gry i zabawy rozmawiać o traumie?

• O zaburzeniach przetwarzania sensorycznego 
w kontekście wczesnej traumy

• Udostępnialiśmy darmowe zabawy i programy 
edukacyjno-rozwojowe dla dzieci oraz darmowe 
webinary SWPS



13Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2020 rok |

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku

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 Fundacją EY a Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutovej.

W 3 edycji, która ukończyła się z końcem 2020 roku sfinansowaliśmy 1410 godzin terapii MNRI® dla dzieci 
z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym: 

• z Zespołem Alkoholowo Płodowym (FASD), 

• ADHD,

• opóźnionym rozwojem psychomotorycznym lub umysłowym

• autyzmem lub spektrum autyzmu 

• zespołem Aspergera 

• specyficznymi trudnościami w nauce

• innymi 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. 
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„Weekend	z	MNRI”

W ramach współpracy z Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutovej w dniach 28.02-1.03.2020 roku 
zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne „Rola terapii MNRI w zaburzeniach postawy ciała u dzieci i młodzieży 
z zespołem FASD i innymi dysfunkcjami wg dr S. Masgutovej” Spotklanie skierowane było do wszystkich 
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. 

 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Pomoc	edukacyjna

„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 zaniżone poczucie własnej wartości, które 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 2020 roku realizowany był w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Projekt ten 
prowadzony jest edycyjnie, a każda edycja trwa jeden rok szkolny. W roku kalendarzowym 2020 zatem 
jednocześnie zakończyliśmy edycję 2019/2020 i uruchomiliśmy 2020/2021. W ramach projektu z końcem 
roku szkolnego w 2020 r. w prace wolontarystyczne w Warszawie, Poznaniu i Łodzi zaangażowanych było 
około 120 osób, które wspierały tyle samo dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Po ogłoszeniu pandemii wszystkie korepetycje prowadzone przez pracowników EY przeszły w tryb zdalny 
i były kontynuowane. Obecnie wsparciem obejmujemy ok. 60 dzieci z Warszawy, Łodzi i Wrocławia. 

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.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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„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 trudno jest 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”. 

Na czas pandemii w trosce o naszych opiekunów projekt został zwieszony. Opiekunom zostało zaproponowane 
wsparcie w postaci rozmów telefonicznych.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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 „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 oraz pracuje nad budowaniem poczucia własnej wartości 
i wyznaczaniem celów na przyszłość. 

W ramach projektu grupa podopiecznych w wieku 16-20 lat, z rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka spotyka się co dwa tygodnie na warsztatach. Warsztaty mają na celu przygotowanie młodzieży 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 czerwcu 2020 roku zakończyliśmy III edycje programu Skrzydła Samodzielności trwającego 2 lata. 
Od marca 2020 r. ze względu na zagrożenie epidemiczne, spotkania odbywały się w formie online. Po 
ich zakończeniu młodzież miała możliwość uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach grupy wsparcia, 
dedykowanej dla absolwentów Skrzydeł Samodzielności. Spotkanie te stanowią kontynuację pracy grupy 
ale w innej formule. Zanim to jednak nastąpiło młodzież na warsztatach zajmowała się budowaniem 
poczucia własnej wartości, 
szukaniem własnych mocnych 
stron, stawianiem sobie celów, 
gospodarowaniem czasem 
i pieniędzmi. Edycja zakończyła się 
5-dniowym wyjazdem do Giżycka, 
podczas którego podsumowaliśmy 
cały projekt.

W październiku 2020 r. ruszyła 
nowa grupa młodzieży, która 
liczy 16 osób i która będzie 
kontynuowała wspólną pracę do 
czerwca 2022 r. Jest to czwarta 
edycja projektu.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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W minionym roku ze względu na pandemię musieliśmy w dużym zakresie przenieść naszą aktywność i pracę 
z młodzieżą do świata online. Warsztaty planowo odbywały się co 2 tygodnie, dodatkowo udało nam się 
zorganizować staże w czasie ferii zimowych dla 4 uczestników projektu. Wszystko przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa. Nowa grupa skupiła się na integracji, nauce komunikacji i identyfikowaniu własnych potrzeb 
i emocji. Zauważamy, że młodzi ludzi są już zmęczeni nauką i praca online, bardzo brakuje im kontaktów 
bezpośrednich z rówieśnikami i aktywności poza domem. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Promocja	rodzicielstwa	zastępczego

Staramy się prowadzić otwartą komunikację oraz inicjować projekty, które pozwalają 
zrozumieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze oraz jakie są zagrożenia i warunki jego 
rozwoju. Naszym celem jest ukazanie prawdy o codzienności opiekunów zastępczych. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowych zwolenników 
rodzinnej opieki zastępczej wśród instytucji publicznych, prywatnych firm, jak i wśród 
mediów. Prawdziwy obraz opieki i pracy z dzieckiem porzuconym ma także na celu 
rzetelne edukowanie kandydatów na rodziców zastępczych.

Dzień	rodzicielstwa	zastępczego	-	kampania	
społeczna

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących motywacji, roli i przywilejów opiekunów 
zastępczym oraz dzieci pod ich opieką. Ze względu na to rodziny zastępcze nie zawsze mogą liczyć na 
wsparcie ze strony przedstawicieli społeczności lokalnej. 

W celu odpowiedzi na wyżej zidentyfikowane wyzwanie Fundacja EY zorganizowała I edycję konkursu „Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne”. Celem konkursu jest organizacji kampanii społecznej na 
rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej.

W wyniku pracy Komisji oceniającej 42 nadesłane wnioski stworzona została lista rankingowa najlepszych 
projektów, w których wnioskodawcy wieloaspektowo i wielokanałowo podeszli do tematu kampanii społecznej, 
wybierając szerokie spectrum innowacyjnych form dotarcia do grupy docelowych. Finalnie granty otrzymało 
9 podmiotów - organizacji pozarządowych oraz podmiotów samorządowych (PCPR, MOPS). Ich kampanie 
społeczne wykraczały poza standardowe formy promocji rodzicielstwa zastępczego tj. ulotki czy informacje 
na stronach ORPZ.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Lista	zwycięzców:

Wnioskodawca Punktacja Kwota	dofinansowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsko Białej 19,25 10 000

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek 
Rodzina” 

19,25 9 000

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie 19,25 8 390

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 19 8 000

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu 18,5 8 000

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze 18,5 6 500

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 18 6 500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 17,75 6 500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi 17,75 6 000

*możliwe było zdobycie maksymalnie 20 punktów.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Kampania	informacyjna	o	Dniu	Rodzicielstwa	
Zastępczego	online	na	FB

Zrealizowaliśmy konkurs grantowy na kampanię społeczną z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
a w przestrzeni online stworzyliśmy film promocyjny na Polski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (30 maja). 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku

https://www.facebook.com/events/174912783782101/
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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: 3240. 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.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku

Pomoc	finansowa	oraz	rzeczowa

Chcąc zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 
co kwartał przyznajemy środki finansowe na realizację indywidualnych próśb opiekunów 
oraz organizacji pozarządowych. Przekazujemy także artykuły szkolne i paczki 
przygotowane przez pracowników w ramach „Akcji Świątecznej” i „Akcji wyprawka 
szkolna”. 

Rola rodzica zastępczego to praca całodobowa i nie zawsze jest czas na odpoczynek. Rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka nieotrzymujące od państwa wystarczających środków finansowych na wypoczynek 
dzieci, mogą liczyć na fundacyjne konkursy grantowe: „Wygraj rodzinne wakacje”, „Akademię Letniej 
Przygody” i „Ferie z pasją”.

„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. Prace te są ocenione przez jury konkursowe. 
W 2020 r. roku podopieczni rodzin zastępczych mieli za 
zadanie przygotować ozdoby świątecznej w charakterze eko-
świąt, czyli korzystając z naturalnych elementów tj. drewno, 
patyczki, słoma, siano, liście, naturalne tkaniny, papier, 
wstążki, sznurek, dary lasu (np. szyszki), przyprawy. Dotarło 
do nas 39 prac: piękne zawieszki w kształcie bałwanków, 
aniołków, choinek i przecudne stroiki oraz wieńce. W 
czternastej 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 (jeszcze przed okresem pandemii COVID-19). 
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„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 zaplanowane przez siebie 
wakacje, 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. 

W edycji 2020 poprosiliśmy rodziny o przygotowanie teledysku do ulubionej piosenki, efektem czego były 
3 minutowe filmiki w liczbie 30 zgłoszeń. 

Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, jury wybrało 13 najbardziej wyjątkowych i pracochłonnych. 
Obdarowaliśmy rodziny sumą ponad 50 000 zł. Komisja konkursowa oceniała przesłane prace 
w następujących kategoriach: pomysłowość, zgodność z tematem, praca całej rodziny, ocena autorska, 
osobno przydzielano punkty za opis planowanych działań i rzetelność budżetu.

Lista	zwycięzców:

Rodzina	zastępcza	-	imię/imiona	
rodziców Miasto Kwota	dofinansowania

Klaudia i Piotr Biała Podlaska 5 000

Małgorzata i Piotr Poznań 4 000

Wioletta i Mirosław Biskupiec 4 500

Magdalena i Mateusz Rzeszów 3 940

Dominika i Wojciech Dąbrowica 4 000

Ewelina Wrocław 2 962

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Rodzina	zastępcza	-	imię/imiona	
rodziców Miasto Kwota	dofinansowania

Edyta i Andrzej Gliwice 4 000

Małgorzata i Mariusz Kraków 5 000

Natalia i Michał Krzycko Małe 3 056

Edyta i Paweł Łódź 3 500

Anna Warszawa 4 000

Iwona i Rafał Miechów 4 000

Beata i Marcin Szczecinek 4 000

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku

„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 – mini teledysku do ulubionej piosenki. Przygotowane prace 
były wyjątkowo ciekawe i atrakcyjne. Kapituła oceniała nadesłane zgłoszenia pod kątem adekwatności 
proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, jej racjonalności oraz atrakcyjności 
przesłanej pracy konkursowej. 

Lista	zwycięzców:

Rodzina	zastępcza	-	
imię/imiona	rodziców Miasto Kwota	dofinansowania

Grażyna Elbląg 1 350

Joanna Garwolin 1 500 (na dziecko 1)

Joanna Garwolin 1 500 (na dziecko 2)

Joanna Garwolin 1 500 (na dziecko 3)

Randia Warszawa 1 500 (na dziecko 1)
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Rodzina	zastępcza	-	
imię/imiona	rodziców Miasto Kwota	dofinansowania

Randia Warszawa 1 500 (na dziecko 2)

Barbara Warszawa 1 000 (na dziecko 1)

Barbara Warszawa 1 000 (na dziecko 2)

Sylwia Warszawa 1 000 (na dziecko 1)

Sylwia Warszawa 1 000 (na dziecko 2)

Stanisław Warszawa 1 500

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku



28 | Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2020 rok

„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 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 2020 roku przyznaliśmy 73 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.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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„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 143 dzieci z 59	rodzin,	będących	w	trudnej	
sytuacji	finansowej. Jako Fundacja EY sporządziliśmy listę zamówień do świętego Mikołaja, koordynowaliśmy 
przygotowanie i wysyłkę paczek do rodzin. 

Forum	Darczyńców	–	członkostwo

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. 

W 2020 roku współorganizowaliśmy czwarte Forum Fundacji Korporacyjnych, gdzie udział wzięło 
60 przedstawicieli największych fundacji korporacyjnych w Polsce. Wydarzenie odbyło się on-line na 
platformie Zoom w ramach naszego członkostwa, w prestiżowym Forum Darczyńców oraz przy wsparciu 
pracowników Wavespace.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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„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.

Decyzją 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.

W związku z pandemią COVID-19 udało się nam zrealizować 10 projektów, z których jesteśmy dumni. Udało 
się nam także udokumentować w formie wypowiedzi i nagrań 4 z nich. Powstały film zaprezentowaliśmy 
naszym darczyńcom.

Realizacja projektów została wydłużona aż do 30 listopada 2020 roku.

Bez Maski. Warsztaty z dramy - 2 edycja (Warszawa)

Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 

Rewitalizacja podwórka przy zaangażowaniu lokalnej społeczności (Warszawa)

Kategoria:	Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym  

ZieleniEY (Warszawa) sadzenie drzew i krzewów we wspólnej przestrzeni

Kategoria: Ekologia

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Integracja społeczna dzieci z ubogich rodzin (Warszawa) – przekazanie 
upominków oraz organizacja spotkań

Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 

Wsparcie dla mieszkańców „Domu Betlejem” – osób starszych, bezdomnych, 
niepełnosprawnych (Warszawa) poprzez zakup komputera

Kategorie: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, Seniorzy

Świąteczne upominki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na 
Wójtowskiej 13 (Warszawa)

Kategoria:	Seniorzy  

Czas na dobrą orientację – zakupienie materiałów edukacyjnych do warsztatów 
dla podopiecznych z Lasek oraz pomoc w porządkowaniu ośrodka (Warszawa) 

Kategoria: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym

Spotkanie warsztatowe rozpoczynające WAKACJE 2020 wychowanków domu 
dziecka (Żmiąca)

Kategoria:	Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym

Koci raj: budowa wybiegu dla kotów (Miłoszyce)

Kategoria:	Zwierzęta 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Życie jak w audycie – zabawa i edukacja (Kraków) 

Kategorie: Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, Ekologia

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Konferencje

Ogólnopolska konferencja online „Świat bez FASD”

Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału 
w konferencji online „Świat bez FASD” 
organizowanej przez Diecezjalną Fundację 
Ochrony Życia z Opola. Wystąpiliśmy 
z wykładem „Odkryj dziecko za FASadą jego 
zachowań - czyli jak być wystarczająco dobrym 
rodzicem”.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2020 roku
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Odpisy Uchwały Rady Fundacji w załączeniu (Zarządu)

Zał. 1 Protokół z posiedzenia Rady Ernst & Young Fundacja z dnia 25 czerwca 2021 roku zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Fundacji Ernst & Young.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Zysk bilansowy za 2020 rok zgodnie z uchwała Rady Fundacji zalicza się do 
przychodów roku bieżącego 

142 342,96 PLN

Spadki - PLN

Zapisy - PLN

Darowizny  1 170 055,77 PLN 

Środki pochodzące ze źródeł publicznych - PLN

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundacje - PLN

Przychody finansowe 2 413,66 PLN

Informacje o poniesionych kosztach

Realizacja celów statutowych 675 505,73 PLN

Wydatki administracyjne: 354 533,74 PLN

Zużycie materiałów i energii 1 724,4 PLN

Usługi obce (czynsz, usługi księgowe) 44 216,98 PLN

Dane finansowe
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Podatki i opłaty administracyjne 9 350 PLN

Wynagrodzenia zlecone i umowy o pracę 222 246,87 PLN

Koszty ubezpieczenia 37 621,32 PLN

Pozostałe koszty 39 374,17 PLN

Koszty finansowe 87,00 PLN

Działalność gospodarczą - PLN

Inne wydatki - PLN

Razem	koszty	 1	030	126,47	PLN

Podstawowe dane

Liczba osób zatrudnionych w fundacji 3 osoby

Łączna kwota wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne 259.868,19 PLN

Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia 3.500,00 PLN

Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 73.178,37 PLN

Pożyczki pieniężne - PLN

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 885.502,16 PLN

Wartość nabytych obligacji, wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji - PLN

Nabyte nieruchomości nie nabyto

Dane finansowe
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Pozostałe środki trwałe powyżej 5 000 zł nie posiada

Wartość aktywów (aktywa obrotowe) - PLN

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe 
i samorządowe

Nie dotyczy

Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych 
świadczeń w ramach celów statutowych

Nie dotyczy

Rozliczenia z budżetem

Fundacja w okresie objętym sprawozdaniem składała:

• Deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT – 8)

• Deklaracje dla podatku od towaru i usług (VAT – 7), zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym 
zakresie

• Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-4R

• Deklaracja miesięczna ZUS

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Renata Hayder Elżbieta Buczek Dariusz Tłokiński

Dane finansowe



EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

O firmie EY 

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi 
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo 
transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi 
przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach 
całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający 
zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych 
przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej 
funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, 
w których żyjemy i dla nas samych. 

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, 
z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global 
Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości 
gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. 
Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych 
osobowych oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów 
o ochronie danych osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/
privacy. 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

 
EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Fundacja Ernst & Young  
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 
tel.: + 48 22 557 70 00 
fax: + 48 22 557 70 01

© 2021 EYGM Limited. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ey.com/pl
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