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Szanowni Państwo, 

Oddajemy w Państwa ręce kolejne sprawozdanie z działalności 
Fundacji EY.

Naszym celem jest wsparcie podopiecznych, którzy przebywają 
w pieczy zastępczej. Zależy nam na stworzeniu jak najlepszych 
warunków dla rozwoju dziecka, które nie może wychowywać się 
w swojej biologicznej rodzinie. 

W 2016 roku ważne miejsce wśród naszych działań zajęły 
projekty wynikające z możliwości, jakie dała nam wygrana 
w konkursie Better begins with you. Uruchomiliśmy po raz 
pierwszy projekt wolontariatu pracowniczego w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, w którym pracownicy firmy EY dzięki 
otrzymanemu od nas grantowi zrealizowali szereg wspaniałych 
inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży. Przeprowadziliśmy 
również ogólnopolską kampanię społeczną #dzieciniechcafas. 
Jej celem była edukacja i zwiększenie świadomości co do 
ryzyk i konsekwencji spożywania alkoholu w czasie ciąży. 
Kontynuowaliśmy też wszystkie nasze standardowe projekty.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały nas oraz 
naszych beneficjentów. Jak zawsze ogromną rolę odegrali tutaj 
partnerzy i pracownicy firmy EY, którzy poprzez zaangażowanie 
finansowe i osobiste walnie przyczyniają się do tworzenia 
lepszych warunków życia dla naszych podopiecznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszego raportu.

Renata Hayder
Prezes Fundacji EY

Renata Hayder 
Prezes Fundacji EY
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O Fundacji EY

EY Fundacja z siedzibą w Warszawie
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
Duleep Aluwihare – Prezes Rady

Aneta Błażejewska-Gaczyńska – Członek Rady

Zbigniew Jusis – 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

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 realizacje ich 
celów statutowych



4 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2016 rok

Zasady, 
formy i zakres 
działalności 
statutowej2



5Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2016 rok  |

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 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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Za sprawą grantu wygranego w ramach konkursu „Better begins with you” 2016 rok obfitował w nowe inicjatywy. 
Podjęliśmy wyzwanie rozszerzenia realizowanych działań poprzez powołanie pilotażowych projektów: wsparcie 
grantowe projektów dedykowanych dzieciom w ramach wolontariatu pracowniczego, kampanii informacyjno-
edukacyjnej dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży czy spotkania z gronem wybitnych 
specjalistów w ramach Międzynarodowej Konferencji dot. FASD. 

Nowe projekty nie przysłoniły nam jednak naszego głównego działania, jakim jest 20 projektów dedykowanych 
dzieciom i młodzieży w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Fundacja EY realizuje działalność o charakterze pożytku publicznego w 4 obszarach: 

Pomocy edukacyjnej Wsparcia finansowo-
rzeczowego

Pomocy psychologicznej Promocji rodzicielstwa 
zastępczego

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

3
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Programy 
realizowane 
przez Fundację 
EY w 2016 roku3
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FUNDACJA EY ŚWIATOWYM ZWYCIĘZCĄ 
KONKURSU „BETTER BEGINS WITH YOU”

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

Zwyciężyliśmy w międzynarodowym finale konkursu Better begins with you. 
Program docenia najciekawsze inicjatywy firmy EY z całego świata. Wyniki 
ogłoszono 10 grudnia 2015 r. w trakcie gali w Londynie.

Fundacja EY zajęła pierwsze miejsce w kategorii Strengthening our 
communities, zdobywając uznanie globalnych liderów EY. W finale pokonała 
cztery inne kandydatury: trzy ze Stanów Zjednoczonych i jedną z Indii. 
Konkurencja była duża, jednak światowe jury postanowiło docenić działalność 
społeczną, którą prowadzi Fundacja EY w Polsce.

Finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród ponad 3600 nominowanych 
i 12 tys. pracowników na całym świecie, którzy aplikowali do programu.

Dzięki temu sukcesowi, nasza fundacja zyskała rozgłos w światowych 
strukturach EY skupiających ponad 210 tys. osób ze 150 krajów. 

Cała nagroda w wysokości 250 tys. dolarów została przeznaczona na realizację 
celów statutowych Fundacji.
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

CSE Volunteers Challenge

W ramach konkursu grantowego CSE Volunteers Challenge przekazaliśmy łącznie 50 tys. 
USD na realizację projektów wolontariatu pracowniczego w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Celem tego projektu było wyłonienie najlepszych projektów skierowanych do 
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O granty w wysokości 5 tys. USD mogły się ubiegać zespoły składające się pracowników EY pracujących w krajach 
objętych zasięgiem projektu. Finalnie, zgodnie z założeniami konkursu, wybranych zostało 10 najlepszych 
wniosków. Projekty dotyczyły głównie organizacji wakacyjnych obozów, przeprowadzenia szkoleń umiejętności 
miękkich i obsługi komputera, organizacji czasu wolnego poprzez aktywności sportowe i artystyczne. 

Kraj i nazwa projektu Opis

Albania:  
Together summer 
project

Obóz dla dzieci - 40 dzieci z rodzin pochodzenia romskiego i egipskiego miało 
możliwość wyjechania na wakacje.

Bułgaria:  
Me in the world

Przeprowadzenie warsztatów dotyczących budowania ścieżki kariery zawodowej, 
rozwijania umiejętności miękkich oraz obsługi komputera dla dzieci wychowujących 
się w rodzinach zastępczych. Celem szkoleń było wsparcie podopiecznych, aby stali 
się aktywnymi członkami społeczeństwa oraz mogli ograniczyć ryzyka wykluczenia 
społecznego. 

Cypr:  
Fields for Hope

Zbudowanie boiska sportowego na niezagospodarowanym placu przy placówce 
opiekuńczo-wychowawczej w Nikozji. Boisko zostało wyposażone w sprzęty 
umożliwiające uprawianie wielu dyscyplin sportowych przez 42 wychowanków – 
chłopców pochodzących z rodzin uchodźców. 
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

Kraj i nazwa projektu Opis

Grecja:  
EY4Solidarity

Stworzenie wielojęzykowej aplikacji umożliwiającej dostęp do numerów 
ratunkowych oraz do informacji. Aplikacja przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Wyposażono szkołę w materiały edukacyjne dla dzieci oraz 
przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla młodych matek.

Węgry:  
Project Vision

Zorganizowanie szkolenia dotyczącego obsługi komputera oraz nauki języków 
obcych (angielski i niemiecki) dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
a także przeprowadzenie dla nich warsztatu dotyczącego możliwości budowania 
kariery zawodowej.

Malta:  
Therapeutic gym for 
adolescents

Wsparcie lokalnej organizacji pozarządowej poprzez wyposażenie siłowni oraz 
wyremontowanie sali w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt.

Polska:  
Jaszkotle

Wypełnienie czasu wolnego podczas weekendów (warsztaty, aktywności sportowe, 
kulturalne i artystyczne) oraz wakacyjnego wyjazdu dla dzieci przebywających 
w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym dla osób niepełnosprawnych.

Rumunia:  
CreART your future

Przeprowadzenie warsztatów artystycznych, aby poprzez sztukę wzmocnić 
sprawność fizyczną, psychiczną i emocjonalną u nastolatków. W warsztatach 
uczestniczyło 15 osób w wieku 14-18 lat wychowujących się w rodzinach 
zastępczych zamieszkujących w dzielnicach Bukaresztu o ograniczonym dostępie 
do wydarzeń kulturalnych.

Serbia:  
Our kitchenette

Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych (pełen proces przygotowania posiłków, 
obsługa kuchni i sprzętów) dla 31 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Słowacja:  
Summer Academy 
2016

Wsparcie dzieci z romskich rodzin w zakresie rozwoju umiejętności miękkich oraz 
budowania relacji społecznych.
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Kampania społeczna #DZIECINIECHCAFAS

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Kampania społeczna #DZIECINIECHCAFAS miała na celu edukację Polek i ich otoczenia 
w zakresie zagrożeń płynących z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. FAS można 
zapobiec zachowując pełną abstynencję w czasie trwania ciąży. Fundacja EY przygotowała 
kampanię edukacyjną, której głównym wydarzeniem były obchody Światowego Dnia FAS 
przypadającego na dzień 9 września. Wybór tej daty nie był przypadkowy, ponieważ kryję 
się za nią symbolika 9 miesięcy ciąży, w trakcie których dziecko powinno być chronione od 
wszelakich zagrożeń zewnętrznych, w tym toksyn takich jak alkohol, który ze wszystkich 
używek czyni największe szkody w jego organizmie.

W ramach kampanii został nakręcony spot ’30 i ’90 sekundowy, które swoją pierwszą odsłonę miały 22 sierpnia 
2016 r na portalu Youtube, na kanale Fundacji EY. Do współpracy zostali zaproszeni blogerzy i vlogerzy zajmujący 
się tematyką rodzicielstwa i wychowywania dzieci. Ponadto 9 września 2016 w programach śniadaniowych 
telewizji TVP 2 oraz TVN pojawili się przedstawiciele Fundacji wraz z ekspertami, aby opowiedzieć, czym jest FAS 
oraz jak można mu zapobiec.  

Podstawowe dane kampanii:
• Kampania społeczna „Dzieci nie chcą FAS” miała miejsce w terminie 22.08-11.09.2016,

• Kampania dotarła do 2 134 000 kobiet w wieku 18-40,

• Wykorzystane kanały komunikacji: media online (blogi parentingowe, VOD, YouTube, Facebook, Search, 
strona internetowa www.dzieciniechcafas), telewizja śniadaniowa oraz papier do pakowania alkoholu 
w sklepach sieci Piotr i Paweł.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Wyniki badania CAWI (próba = 600) dotyczącego efektów kampanii:
• Kobiety są świadome zagrożeń płynących z picia alkoholu w trakcie ciąży: T2B (odpowiedzi typu tak 

i zdecydowanie tak) dla wszystkich wymienionych negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży 
w granicach 90%. Wciąż jednak panuje mit  o pozytywnym działaniu małej ilości alkoholu - wierzy w to co piąta 
kobieta (20%).

• Blisko 90% uważa, że kobieta będąc w ciąży w ogóle nie powinna spożywać alkoholu, odsetek ten spada do 
71%, gdy pytamy o konkretne dopuszczalne do spożycia rodzaje alkoholu. 7% wskazuje, że w tym okresie 
dopuszczalne jest picie niskoprocentowych alkoholi, a 24%, że piwa bezalkoholowego. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku



16 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2016 rok

Europejska konferencja na temat FASD w Londynie 
oraz broszura o działaniach FASD

Konferencja ta skupiła naukowców, psychologów, lekarzy, wychowawców, organizacje pozarządowe, 
prawodawców, polityków, prawników i osoby fizyczne funkcjonujące w systemie wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, rodzinach biologicznych i adopcyjnych oraz osoby, które same mają FASD. Wymiana 
doświadczeń, odkryć i wspólne uczenia się pomagają promować zrozumienie tego zaburzenia na arenie 
międzynarodowej. 

Konferencja objęła szeroką gamę tematów, w tym profilaktykę, uwarunkowania społeczne, diagnozę, epigenetykę, 
profile psychologiczne, zarządzanie behawioralne, edukację, wsparcie rodziny, problemy z systemem 
sprawiedliwości w sprawach karnych, potrzeby opieki społecznej, zarządzanie praktyką, farmakologię i inne 
najnowsze rozwiązania. 

W trakcie panelu poświęconemu terapii Fundacja EY zaprezentowała swoje projekty dedykowane dzieciom 
z FASD oraz udostępniła przygotowaną na tą okoliczność broszurę opisującą polskie doświadczenia w aspekcie 
psychologicznym, medycznym i społecznym.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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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.

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 2016 roku mieliśmy okazję przyglądać się dwóm edycjom Akademii dla rodzicom zastępczych i adopcyjnych 
oraz jednej edycji powołanej dla specjalistów zainteresowanych pracą z rodzicami zastępczymi w paradygmacie 
przywiązania. Dzięki równoległym edycjom i większemu gronu uczestników udało nam się przeprowadzić analizę 
potrzeb beneficjentów projektu. Wprowadziliśmy korekty w programie, tak, aby udzielane wsparcie było jeszcze 
bardziej adekwatne do zauważonych potrzeb.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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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, poszerzają 
wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, FAS – Zespołu Alkoholowo-Płodowego, 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 2016 roku:

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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• Zrozumieć dziecko z FAS. 

• Czytanie globalne – od słów do książeczek.

• Wspieranie rozwoju szkolnego dziecka z FAS. Myślenie 
matematyczne.

• Wpływ odruchów niemowlęcych na rozwój człowieka 
(Instytut Svietłany Magustowej).

• Wpływ diety na organizm - wstęp do prawidłowego stylu 
odżywiania się dla dzieci z FAS.

• Normy i emocje u dziecka z FASD.

• Zachowania seksualne człowieka na różnych etapach 
rozwoju – dzieci i młodzieży.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Weekend z MNRI 
W ramach nawiązanej współpracy z Katarzyną Nowak z Międzynarodowego Instytutu Svietlany Masgutovej 
w dniach 25-27 listopada 2016 roku zorganizowaliśmy szkolenie dla 11 rodziców zastępczych. Temat spotkania: 
czym jest metoda MNRI i jaki może mieć wpływ na rozwój dzieci z FASD.

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. 

Ostatnim elementem był wykład poświęcony metodzie MNRI Svietłany Masgutovej.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Turnus terapeutyczny dla dzieci z FASD  
Dzięki wygranemu grantowi w dniach 18-28 sierpnia 2016 roku zaprosiliśmy na turnus terapeutyczny 
25 dzieci z FASD lub z zaburzeniami neurorozwojowymi. Rozwój wielu z nich jest zaburzony lub opóźniony. 
Podczas wyjazdu dzieciom towarzyszyli opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy 
terapeutycznej uczyli się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci. 

Ideą turnusów jest nauczenie opiekunów/rodziców prawidłowego wspierania i rehabilitacji dziecka z FASD, aby 
mogli samodzielnie prowadzić pracę terapeutyczną w miejscu zamieszkania.  

W poszczególnych elementach pracy indywidualnej w trakcie obozu terapeutycznego korzystamy ze stymulacji 
neurozwojowej opartej na programach terapeutycznych MNRI© dr S. Masgutowej oraz zajęć akustyczno-
wibracyjnych MUSICA MEDICA© (terapia poprzez odbieranie bodźców przez dwa kanały sensoryczne: słuchowy 
oraz skóra i kości (przetworniki wibracji). 

W czerwcu 2016 roku odbył się warsztat dla uczestników zeszłorocznych turnusów. Dotyczył problemu 
prawidłowego komunikowania i uczenia norm i zasad dzieci dotkniętych FASD i FAS. W ramach spotkania rodzice 
tworzyli rysunki przedstawiające czynności dnia codziennego, ułatwiające dziecku zapamiętanie kolejności działań 
oraz ich prawidłowe wykonanie. W trakcie weekendu odbyły się także wykłady tematyczne oraz indywidualne 
spotkania z psychologiem.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 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 są zgłaszane 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 często, że mają również zaniżoną samoocenę, która dodatkowo pogłębia brak wiary 
w swoje umiejętności.

 W niesienie pomocy edukacyjnej włączamy studentów i osoby pracujące, które 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 2016 roku realizowany był w Warszawie i w Łodzi. Projekt jest prowadzony edycyjnie (edycja trwa 
jeden rok szkolny). W roku kalendarzowym 2016 jednocześnie zakończyliśmy edycję roku szkolnego 2015/2016 
i uruchomiliśmy 2016/2017. 

W ubiegłym roku w prace wolontarystyczne w Warszawie i Łodzi zaangażowanych było około 150 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.  

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Podwieczorek z Ekspertem – comiesięczne 
spotkania z psychologiem dla opiekunów 
zastępczych spokrewnionych 

Projekt skierowany jest do opiekunów dzieci będących w projekcie „Klucz do jutra”, którymi są najczęściej 
osoby spokrewnione: babcie 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 przewidzieć ostateczną liczbę osób uczestniczących. W związku z tym prowadzące trenerki są 
otwarte na wnioski uczestników i zgłaszane problemy. Każde spotkanie jest przygotowane na minimum 5 osób. 
Zagadnienia poruszane w trakcie podwieczorku mają elementy warsztatu „Szkoły dla rodziców”. 

W 2016 roku omawiane były takie zagadnienia, jak relacje między dzieckiem a otoczeniem – biologicznymi 
rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami, szkołą; skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze; dziecięca 
seksualność; role w rodzinie – trudne sytuacje i możliwe sposoby ich rozwiązania; możliwości szukania pomocy – 
siatka wsparcia naturalnego i instytucjonalnego. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 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 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w wieku 16-19 lat 
spotyka się co dwa tygodnie na warsztatach, które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego życia. 
Uzupełnieniem regularnej pracy grupowej jest wyjazd letni oraz możliwość odbycia stażu w firmach podczas 
przerwy letniej lub zimowej. 

W czerwcu 2016 roku zakończyliśmy I edycje programu Skrzydła Samodzielności trwającego 2 lata, a we wrześniu 
2016 r. rozpoczęliśmy drugą edycję.

W 2016 roku młodzież w ramach I edycji Skrzydeł Samodzielności zajmowała się tematem pracy – wskazaniem 
wymarzonej pracy, pisaniem CV, prowadzeniem rozmowy rekrutacyjnej, a także zarządzaniem domowym 
budżetem, prawem związanym z dziedziczeniem i alimentami, radzeniem sobie z lękami oraz pracowała nad 
zwiększeniem poczucia własnej wartości. Projekt zakończył się 3-dniowym wyjazdem letnim. 

Nowa grupa młodzieży usamodzielniającej się, która ruszyła z końcem września 2016 r. składa się z 20 
uczestników. Na początku jej funkcjonowania trenerzy skupili się na zadaniach służących wzajemnemu poznaniu 
się uczestników, integracji grupy i warsztatach poświęconych komunikacji interpersonalnej i emocjom. Młodzież 
w ramach II edycji Skrzydeł Samodzielności będzie wspólnie zdobywać doświadczenie do lipca 2018 roku. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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„CEMS Chance” 

„CEMS Chance” to 4-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 2016 r. czwórka naszych reprezentantów prowadziła warsztaty z doradztwa zawodowego oraz 
planowania ścieżki kariery. 

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 rodzinnej pieczy zastępczej lub z niewielkich 
miejscowości, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej zagrożenych wykluczeniem społecznym. Po zakończeniu 
projektu dostrzegamy w młodych ludziach większą motywacją do osiągania celów.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

PROMOCJA RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO

Staramy się prowadzić otwartą komunikację oraz inicjować projekty, które pozwalają 
zrozumieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze oraz jakie są warunki jego rozwoju i co 
powoduje spadek liczby rodzin zastępczych. Naszym celem jest ukazanie prawdy 
o codzienności opiekunów zastępczych. Mamy nadzieję, że poprzez to możliwe będzie 
pozyskanie nowych zwolenników rodzinnej opieki zastępczej zarówno wśród instytucji 
publicznych, prywatnych firm jak i wśród mediów. Prawdziwy obraz opieki i pracy 
z dzieckiem porzuconym ma także na celu zainteresowania kandydatów na rodziców 
zastępczych i przyjrzeniu się swoim motywacjom.

„30 Maja – Świętujemy Razem” – konkurs 
grantowy 

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego, integracji środowiska opiekunów zastępczych oraz 
odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby co roku organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty 
obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja. W 2016 roku odbyła się jedenasta 
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 (złożonej z 32 osób) oceniającej 40 nadesłanych wniosków stworzona została lista 
rankingowa najlepszych projektów. Finalnie granty otrzymało 14 podmiotów - organizacji pozarządowych, rodzin 
zastępczych oraz podmiotów samorządowych (PCPR, MOPS).
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Zwycięzcy w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowali konferencje, integracyjne 
i informacyjne pikniki, kampanie promocyjno-informacyjne na temat pieczy zastępczej, szkolenia dla opiekunów 
zastępczych i zajęcia integracyjne dla dzieci. 

Lista zwycięzców:

lp. Wnioskodawca Miejscowość Punktacja*
Kwota 

dofinanso-
wania (zł)

Forma obchodów

1
Stowarzyszenie Zastępczego 
Rodzicielstwa Oddział 
w Krotoszynie "FAMUŁA" 

Krotoszyn 18,3 4550

Warsztaty edukacyjne dla opiekunów 
zastępczych, konferencja dotycząca 
więzi, wycieczka rowerowa rodzin 
zastępczych, festyn integracyjno-
promocyjny

2
Podkarpackie Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego 
"Wielkie Serce" 

Łężany 18,2 2750

Warsztaty kulinarne oraz edukacyjne 
dla opiekunów zastępczych 
i podopiecznych rodzinnej pieczy 
zastępczej, gala-jubileuszowa 
połączona z konferencją

3

Zawodowa Rodzina Zastępcza 
pełniąca funkcję pogotowia 
rodzinnego - Jolanta i Krzysztof 
Zarodkiewicz

Maków 
Mazowiecki

17,7 5000

Warsztaty edukacyjne dla opiekunów 
zastępczych, konferencja, spotkanie 
integracyjne i artystyczne dla dzieci 
i opiekunów zastępczych 

4
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Ropczycach

Ropczyce 17,7 4880
Konferencja, impreza integracyjna 
i akcja promocyjna rodzicielstwa 
zastępczego

5
Stowarzyszenie na Rzecz 
Wsparcia i Rozwoju Dziecka 
i Rodziny Simul

Warszawa 17,7 5000

Miesiąc Rodzin zastępczych 
(konsultacje ze specjalistami, 
warsztaty) oraz integracyjno-
promocyjny Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego

6
Powiat Zielonogórski/ Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie im. 
Jana Pawła II w Zielonej Górze 

Zielona Góra 16,0 5000
Impreza integracyjna z warsztatami 
i animacjami oraz punktem 
konsultacyjnym

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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lp. Wnioskodawca Miejscowość Punktacja*
Kwota 

dofinanso-
wania (zł)

Forma obchodów

7
Stowarzyszenie na rzecz 
pomocy dziecku i rodzinie „DLA 
RODZINY”

Częstochowa 15,8 5000

Dni otwarte rodzicielstwa 
zastępczego, warsztaty dla 
opiekunów zastępczych i animacje 
dla dzieci w pieczy, promocyjny 
piknik rodzinny, 3-dniowy wyjazd 
szkoleniowy rodziców zastępczych 
z dziećmi oraz konferencja

8
Fundacja na rzecz Rodziny 
i Dziecka „FRiDa”

Gostynin 15,5 5000

Konferencja oraz impreza 
promocyjno-integracyjna 
z warsztatami dla dzieci i opiekunów 
z rodzinnej pieczy zastępczej

9
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Dworze 
Mazowieckim

Nowy Dwór 
Mazowiecki

15,3 4000
Impreza integracyjno-promocyjna 
z warsztatami dla opiekunów 
zastępczych i animacjami dla dzieci

10 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew 15,2 5000

Warsztaty psychologiczne dla 
opiekunów zastępczych, utworzenie 
grupy wsparcia dla opiekunów 
zastępczych, promocja rodzicielstwa 
zastępczego i impreza integracyjna

11
Oddział Wielkopolski 
Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa

Poznań 15,0 4800 Wyjazd integracyjno-warsztatowy

12
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno 15,0 3300 Impreza warsztatowo-integracyjna

13
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce 

Wieliczka 14,5 3600
Spotkanie warsztatowo-
konsultacyjno-integracyjne

14
Oddział Wielkopolski 
Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa

Poznań 15,0 4800 Wyjazd integracyjno-warsztatowy

*możliwe było zdobycie maksymalnie 20 punktów.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Portal społecznościowy Facebook oraz portal 
dla organizacji pozarządowych NGO.PL

Kontynuujemy podjętą w poprzednich latach promocję działań fundacyjnych na portalu społecznościowym 
Facebook. Od zeszłego roku liczba osób obserwujących nasze działania  i podwoiła się- aktualnie wynosi 
1467. Średnio jedna informacja jest odbierana przez ok. 1500 osób. 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 2016 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.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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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”

W ramach konkursu dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka przygotowują tematyczne 
prace konkursowe na zadany temat. Prace są ocenianie przez komisję konkursową. W tym roku podopieczni rodzin 
zastępczych mieli przygotować ozdobę świąteczną do zawieszenia na choince. W dziesiątej edycji konkursu jury 
przyznało dofinansowanie na wyjazdy i półkolonie dla 40 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 
z całej Polski. Dzieci pojechały na wybrane wspólnie z rodzicami obozy sportowe, turystyczne i rehabilitacyjne. 
Ponad dwadzieścioro z nich uczestniczyło w koloniach zorganizowanych przez Fundację Mama Mia, które 
współpracuje z rodzinami zastępczymi.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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„Wygraj rodzinne wakacje” - konkurs 
grantowy 2016 

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. Z kolei konkurs „Akademia Letniej 
Przygody” przeznaczony jest dla dzieci z młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka potrzebują czasu na wspólną integrację całej rodziny. Już po 
raz jedenasty, zorganizowaliśmy konkurs grantowy „Wygraj Rodzinne Wakacje”, który daje szansę wygrania 
dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny (rodzice zastępczy z dziećmi zastępczymi oraz 
biologicznymi). Jedna rodzina zastępcza czy rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie na wakacyjny 
wyjazd w wysokości do 5000 zł. W tym roku zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez całą rodzinę 
pracy pt. „Śladami życia naszej rodziny!”. Otrzymaliśmy m.in. własnoręcznie stworzone gry planszowe, plakaty, 
książki ze zdjęciami i wiele innych prac pozwalających nam wejść na Wasz trop! Spośród wszystkich nadesłanych 
wniosków jury wybrało 19 najbardziej wyjątkowych i pracochłonnych. Standardową pulę 50 tys. zł zwiększyliśmy 
o kwotę niewykorzystaną w konkursie Akademia Letniej Przygody i tym samym obdarowaliśmy rodziny sumą 
59 000 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:

Lp. Wnioskujący Miejscowość SUMA punktów*
Kwota 

dofinansowania

1 Rodzina Zastępcza Pani Styczyńskiej Gorzów Wielkopolski 8 4000

2 Rodzina Zastępcza Państwa Opolskich Nowe Aleksandrowo 7,5 3500

3 Rodzina Zastępcza Państwa Promińskich Poznań 7,5 2000

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Lp. Wnioskujący Miejscowość SUMA punktów*
Kwota 

dofinansowania

4 Rodzinny Dom Dziecka Pani Chojnackiej Łódź 7,5 5000

5 Placówka Typu Rodzinnego Państwa Iwan Mniów 7,5 3000

6 Rodzinny Dom Dziecka Państwa Brzozowskich Łódź 7,5 3000

7 Rodzina Zastępcza Państwa Banaszak Osieczna 7,5 3500

8 Rodzina Zastępcza Państwa Szuszka Szczecinek 7,5 4000

9 Rodzina Zastępcza Państwa Osenkowskich Sławno 7 3000

10 Rodzinny Dom Dziecka Państwa Lis Bydgoszcz 7 5000

11 Rodzinny Dom Dziecka Państwa Masłowskich Bydgoszcz 7 4000

12 Rodzina Zastępcza Państwa Podoba Dąbrowica 7 2500

13 Rodzina Zastępcza Państwa Lubos Bytom 6,75 2500

14 Pogotowie Rodzinne Państwa Łukaszczyk Poronin 6,5 2500

15 Rodzina Zastępcza Państwa Madej Kołaczyce 6,5 2500

16 Rodzina Zastępcza Państwa Zagórskich Miechów 6,5 2500

17 Rodzina Zastępcza Pani Piech Wrocław 6,5 2500

18
Rodzina Zastępcza/Pogotowie Rodzinne Państwa 
Woźniackich

Lublin 6,25 2000

19 Rodzina Zastępcza Państwa Dorosz Biała Podlaska 6,25 2000

*możliwe było zdobycie maksymalnie 8 punktów.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 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.

Pod hasłem rodziny spokrewnionej często kryje się babcia, dziadek lub pełnoletnie rodzeństwo, które opiekuje 
się niepełnoletnim. Aby stworzyć dla opiekunów możliwość odpoczynku lub rehabilitacji, organizujemy dla ich 
podopiecznych wakacyjny konkurs grantowy.

Młodzież ubiegająca się o grant miała wykonać pracę konkursową; zadanie polegało na przygotowaniu pracy 
zatytułowanej „Mój Ślad”. Jury wybrało prace o najwyższym stopniu pracochłonności i najbardziej wyjątkowe. 

Lista zwycięzców:

Lp Wnioskujący Miejscowość
Kwota 

dofinansowania

1 Rodzina Zastępcza Pani Raczyńskiej Radzymin 1500

2 Rodzina Zastępcza Pani Piech Wrocław 1200

3 Rodzina Zastępcza Pani Wiśniewskiej Warszawa 1000

4 Rodzina Zastępcza Pani Giegużyńskiej Kielce 1400

5 Rodzina Zastępcza Państwa Tomaszewskich Pobiedziska 1500



36 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2016 rok

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

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. Wybieramy te prośby i projekty, które są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania dziecka i rodziny. 

W 2016 roku przyznaliśmy 60 dotacji. Co kwartał Zarząd dysponuje sumą 30 000 zł na 
potrzeby zgłaszane przez opiekunów zastępczych. Z tych funduszy sfinansowane zostały 
m.in.: medycznie uzasadniona opieka ortodontyczna, rehabilitacje, integracje sensoryczne, 
terapie, korepetycje, interwencyjne małe remonty i zakupy.

„Akcja wyprawka szkolna”  
 

Okres przygotowań do szkoły po wakacyjnej przerwie jest obciążający finansowo szczególnie dla opiekunów 
zastępczych w trudnej sytuacji materialnej. Już po raz trzeci w partnerstwie z Fundacją Tesco i firmą 
ABRO zorganizowaliśmy akcję kompletowania wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin zastępczych m.in. 
z Wałbrzycha, Grudziądza, Wąbrzeźna, Częstochowy, Wrześni, Łowicza, Zbąszynka, Bartoszyc, Zielonej 
Góry oraz Złotowa.
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

W 2016 roku przygotowaliśmy wyprawki szkolne dla 312 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej z całej Polski. 
Artykuły szkolne trafiły do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i świetlic organizacji pozarządowych.

Łącznie udało nam się zorganizować już siedem akcji z przekazaniem darów rzeczowych w postaci wyprawek 
szkolnych. Podobnie jak przy poprzednich edycjach akcja możliwa była dzięki hojności pracowników firmy EY 
(oddziały w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańska i Wrocławiu). 

„Akcja Świąteczna” 2016  

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 
ósmy pracownicy firmy EY z Warszawy, Poznania, 
Krakowa, Katowic, Łodzi i Wrocławia przygotowali 
prezenty dla 234 dzieci z 84 wielodzietnych rodzin 
będących w trudnej sytuacji życiowej. Jako Fundacja 
EY sporządziliśmy listę zamówień do świętego 
Mikołaja, koordynowaliśmy przygotowanie  i wysyłkę 
paczek do rodzin. 
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Inicjatywy pracowników firmy EY –  
TAX AWAY DAY  

Zespoły Doradztwa Podatkowego i Kancelarii Prawnej EY Law postanowiły w wyjątkowy sposób 
wykorzystać budżet przeznaczony na integrację pracowników. Zamiast zorganizować tradycyjny wyjazd, 
pomogli podopiecznym Fundacji EY. Własnymi siłami odnowili domy rodzin zastępczych i mieszkania 
usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Odnowili też place zabaw należących do 
rodzinnych domów dziecka. Sami mieli przy tym wiele radości i okazję do współpracy. W ramach wsparcia 
zakupili farby, meble i upominki. 

W sumie około 120 pracowników firmy EY pomogło 11 rodzinom zastępczym lub ich usamodzielniającym się 
wychowankom. Akcja odbyła się 16 czerwca 2016 r. w Warszawie, Wołominie, Poznaniu i Katowicach oraz 
22 czerwca we Wrocławiu. Rodziny, którym pomagali pracownicy Tax & Law otrzymały także upominki: gry 
planszowe, książki i zabawki. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2016 roku

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. 
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Dane finansowe4
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Odpisy uchwały rady fundacji w załączeniu 
(zarządu)

Zał. 1 Protokół z posiedzenia Rady Ernst & Young Fundacja z dnia …………… zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Fundacji Ernst & Young.

Informacja o wysokości uzyskanych 
przychodów

Zysk bilansowy za 2015 rok zgodnie z uchwała Rady Fundacji zalicza się do 
przychodów roku bieżącego           

348 613,04 PLN

Spadki  - PLN

Zapisy   - PLN

Darowizny         2 414 088,62 PLN           

Środki pochodzące ze źródeł publicznych            - PLN

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundacje        -  PLN

Przychody finansowe    7 920,07 PLNDane finansowe

Dane finansowe
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INFORMACJE O PONIESIONYCH  
KOSZTACH

Realizacja celów statutowych   1.556.878,91 PLN

Wydatki administracyjne,           255.948,65 PLN

Zużycie materiałów i energii         6.926,77 PLN

Usługi obce (czynsz, usługi księgowe)      35.457,14 PLN

Podatki i opłaty administracyjne 6.640,00 PLN

Wynagrodzenia zlecone i umowy o prace              179.524,55 PLN

Koszty ubezpieczenia       27.400,19 PLN

Pozostałe koszty 0,00 PLN

Koszty finansowe           4.303,35 PLN

Działalność gospodarczą              - PLN

Inne wydatki     - PLN

Razem koszty     1.817.130,91 PLN

Dane finansowe
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PODSTAWOWE DANE

Liczba osób zatrudnionych w fundacji   3 osoby

Łączna kwota wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne 206,924,74 PLN

Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia 3.500,00 PLN

Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych  61.559,31 PLN

Pożyczki pieniężne         - PLN

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 964.175,68 PLN

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

Nabyte nieruchomości nie nabyto

Pozostałe środki trwałe powyżej 5 000 zł nie nabyto

Wartość aktywów (aktywa obrotowe) - PLN

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI 
PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE

Nie dotyczy.

Dane finansowe
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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
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

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. 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

© 2017 EYGM Limited. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ey.com/pl
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