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LIST PREZES ZARZĄDU FUNDACJI EY 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

w przyszłym roku Fundacja EY będzie obchodzić XX- lecie działalności.  

Naszą misją jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej 
pomocy dzieciom i młodzieży w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz ich opiekunom. 
Działania realizujemy w ramach ponad 20 projektów w czterech obszarach: pomocy 
edukacyjnej, pomocy psychologicznej, wsparcia finansowo-rzeczowego oraz promocji 
rodzicielstwa zastępczego.  

Na przestrzeni tych lat mogliśmy obserwować szereg zmian pojawiających się nie tylko  
w środowisku rodzinnej pieczy zastępczej, ale i w formach wsparcia porzuconych dzieci. 
Czas ten był również jednocześnie okresem wzrostu wyzwań – dla naszych 
współpracowników, opiekunów zastępczych, adopcyjnych, rodziców i podopiecznych.  
Jako efekt tych przemian widzimy przede wszystkim to, że środowisko jest coraz lepiej 
przygotowane, aby wspierać rozwój przyjętych dzieci. 

Podejmując decyzję o tym, aby rozwijać nasze działania jako Fundacja EY każdorazowo  
do współpracy zapraszamy najlepszych specjalistów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu 
mamy możliwość rozwijać projekty i inicjatywy w sposób, który odpowiada na najpilniejsze 
potrzeby naszych beneficjentów. Również wkład naszych darczyńców i wolontariuszy jest 
nieoceniony – każda ze spotkanych osób wnosi swoją cegiełkę budującą naszą fundację  
i atmosferę wspierania dzieci. 

 

Zachęcam gorąco do lektury sprawozdania za 2017 rok. 

 

Renata Hayder 

Prezes Zarządu Fundacji EY 
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O FUNDACJI EY 

 

Regon:        013291183 

Data rejestracji i numer księgi rejestrowej:   04.06.2003 r., Nr 0000164082 

NIP:        527-21-79-665 

Zarząd Fundacji: 

Renata Hayder – Prezes Zarządu      

Dariusz Tłokiński – Członek Zarządu     

Elżbieta Buczek – Członek Zarządu      

Rada Fundacji: 

Jarek Koziński– 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 EY: 

▪ 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. 

 

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, 
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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. 

Fundacja w roku 2017 wypełniając swoje cele statutowe, podejmowała zarówno samodzielną 
realizację projektów, jak również wsparła konkretnych podopiecznych oraz organizacje 
publiczne i pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.  

W ramach nowych partnerstw powstały dwa innowacyjne projekty dla naszych 

beneficjentów: stacjonarne turnusy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami 

neurorozwojowymi (z Międzynarodowym Instytutem dr S. Masgutovej) oraz oferta 

edukacyjna w postaci kursu programowania dla młodzieży usamodzielniającej się (Szkoła 

Programowania Coders Lab). 

 

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

1. Pomocy edukacyjnej,  

2. Pomocy psychologicznej,  

3. Wsparcia finansowo-rzeczowego, 

4. Promocji rodzicielstwa zastępczego. 

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ EY W 2016 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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„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 2017 roku kontynuowaliśmy pracę 11 uczestników z 6 edycji. Zrekrutowaliśmy także 

wyjątkowa grupę uczestniczek 7 edycji, i tym samym po raz pierwszy zorganizowaliśmy 

Akademię w krakowskim biurze firmy EY. 

 To był wspaniały czas zarówno dla nas, jak i naszych beneficjentów: 

„Udział w AŚR traktuje jako niesamowity prezent. Po treningach czuję się jakbym otrzymała 

dodatkowy zmysł, który pozwala mi patrzeć uważniej na siebie samą i swoje dzieci (mojego 

męża też ;-)).  

Nasze spotkania pomogły mi lepiej odczytywać i wyrażać swoje uczucia, być uważniejszą na 

innych, bardziej rozumieć potrzeby moich domowników. AŚR pozwoliła mi na świadome 

zobaczenie sytuacji trudnej oczyma dziecka i bezpieczne rozwiązanie jego problemu.” 

         

Mama Ewa 

„Będąc rodzicem zastępczym i rodzicem dziecka niepełnosprawnego występowałam często 

w roli „rodzica terapeuty”. Przez cały czas czułam, że pomimo wielkiej chęci pomocy i pełni 

pokładów miłości pełnię rolę mamy jakby odrobinę na ślepo. Teraz już wiem,  

że robiłam wszystko wówczas jak potrafiłam najlepiej.  

Nie wiem ile książek musiałbym przeczytać,  

aby posiąść wiedzę, którą zdobyłam na treningach. Akademia Świadomego Rodzica to 

przyspieszony kurs świadomości, rozwoju osobistego, treningu kompetencji, uważności i 

szacunku.” 

Mama Agnieszka 

 

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. 
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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 2017 roku: 

• FASD i trauma w kontekście przywiązania. 

• Wypalenie Zawodowe w Rodzinach Zastępczych. 

• Rodzina zastępcza – spotkanie dwóch światów. Czy znajomość i uszanowanie 
korzeni dziecka jest ważne? 

• Rodzinnie przywiązani – jak budować więź z przyjętym dzieckiem?- warsztat był 
powtarzany ze względu na dużą liczbę chętnych. 

• Zabawa – Wsparcie - Rozwój. Rodzinne spędzanie czasu wolnego. 

• Cykl życia rodziny a rodzinna opieka zastępcza. 

• Zrozumieć Nastolatka: Nastolatek w rodzinie zastępczej – wyzwania wieku 
nastoletniego. 
 

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. 

Nasze partnerstwo powstało, aby jeszcze efektywniej wspierać 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 

http://www.ey.com.pl/fundacja
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• i inne z zakresu zaburzeń neurorozwojowych  

 

Podczas stacjonarnych turnusów terapeutycznych 29 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 kontynuowania współpracy z Katarzyną Nowak z Międzynarodowego Instytutu  

dr Svietlany Masgutovej w dniach 12-14 maja 2017 roku zorganizowaliśmy szkolenie dla 12 

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 Svietlany Masgutovej. 

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 

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 2017 roku realizowany był w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Projekt ten 

prowadzony jest edycyjnie, gdzie dana edycja trwa jeden rok szkolny. W roku 

kalendarzowym 2017 zatem jednocześnie zakończyliśmy edycję 2016/2017 i uruchomiliśmy 
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2017/2018. W ramach projektu w 2017 r. w prace wolontarystyczne w Warszawie, Łodzi i 

Poznaniu 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.  

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 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. Każde spotkanie jest przygotowane na minimum 5 osób. Zagadnienia 

poruszane w trakcie podwieczorku mają elementy warsztatu „Szkoły dla rodziców”. W 2017 

roku Podwieczorki z Ekspertem prowadziliśmy również w Makowie Mazowieckim przy 

wsparciu PCPR.  

 „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 2017 r. kontynuowaliśmy projekt z 18-osobową grupą młodzieży, która rozpoczęła 
funkcjonować we wrześniu 2016 r. i będzie działać do lipca 2018 r. Jest to druga edycja 
projektu. 

W 2017 roku młodzież zajmowała się tematem pracy – wskazaniem wymarzonej pracy, 
pisaniem CV, prowadzeniem rozmowy rekrutacyjnej, a także prawem w procesie 
usamodzielnienia, radzeniem sobie z emocjami oraz pracowała nad zwiększeniem poczucia 
własnej wartości, jak również wyznaczaniem celów i planów ich realizacji. W ramach projektu 
wraz z naszymi wolontariuszami przeprowadziliśmy dla młodzieży trzy gry symulacyjne 
dotyczące zarządzania finansami, formalności związanych z procesem usamodzielnienia 
oraz zdobywania pierwszej pracy. Roczna aktywność zakończyła się 3-dniowym wyjazdem 
letnim.   

7 uczestników projektu wzięło udział w stażach letnich, zorganizowanych we współpracy z 
Fundacją Robinson Crusoe w ramach projektu „Bezpieczny staż”. 
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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 2017 r. troje naszych 

reprezentantów prowadziło warsztaty z doradztwa zawodowego, asertywności i typów 

osobowości.  

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 zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Po zakończeniu projektu dostrzegamy w młodych ludziach 

większą motywacją do osiągania celów. 

Program Możesz ITy 

Program „Możesz ITy” organizowany jest przez Fundację Dotrzymaj Kroku oraz Szkołę 

Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY. Jego beneficjentami jest 

usamodzielniająca się młodzież w wieku 18 – 26 lat z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, która chce zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do pozyskania pierwszej 

pracy w branży IT.  Od uczestników nie wymagano wcześniejszej znajomości żadnego  

z języka programowania.  

Program szkoleniowy “Możesz ITy” składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł stanowią 

szkolenia z umiejętności miękkich prowadzone przez trenerów Fundacji EY – 48 godzin, 

które pozwoliły uczestnikom rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy w grupie oraz 

zarządzania czasem. Drugi moduł stanowi kurs programowania w Szkole Programowania 

Coders Lab, który w zależności od wybranej ścieżki trwa od 6 do 8 tygodni.  

W pierwszej edycji udział wzięło 17 młodych ludzi, 11 ukończyło kurs, a 10 z nich otrzymało 

stypendia i tym samym podjęło drugi moduł programu. Pozostali mają możliwość wzięcia 

udziału w kursie programowania po ukończeniu obecnej edukacji powszechnej. 

W trakcie ewaluacji programu dowiedzieliśmy się, że jedna z absolwentek Możesz ITy 

otrzymała pracę w firmie Google, a 4 kolejne osoby wykonały projekty stron na zlecenia. 

 



11 
 

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 zagrożenia. Naszym celem jest ukazanie prawdy o codzienności opiekunów zastępczych. 

Mamy nadzieję, że poprzez to 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. 

 

„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 2017 roku odbyła się dwunasta 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 33 osób) oceniającej 46 nadesłanych wniosków 

stworzona została lista rankingowa najlepszych projektów. Finalnie granty otrzymało 14 

podmiotów - organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz podmiotów 

samorządowych (PCPR, MOPS). 

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 średnia kwota dofinansowania 

1 
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 
Oddział w Krotoszynie "FAMUŁA"  

18,5 5000 

2 
Starostwo Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sławnie 

18,33 5999 

3 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wałbrzychu 

18,17 5000 

4 
Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie 
Osobno „RaNO” 

18,17 5000 

5 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju  17,67 5000 

6 Powiatowe Centrum Pomocy w Lęborku  17,5 3850 

7 
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 
"Rodzina"  

17,5 5000 

8 
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 
Oddział w Elblągu 

17 3500 

9 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Szamotułach 

16,67 4500 
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10 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Świdnicy 

16,33 5000 

11 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Tarnobrzegu 

16,33 5000 

12 
Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 
Dziecka i Rodziny Simul 

16,17 4400 

13 Fundacja Polska Rodzina 16 4500 

14 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej 

16 4000 

 

*możliwe było zdobycie maksymalnie 20 punktów. 

 

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 1713. 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 2017 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. 

  

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”. 
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„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 2017 r. roku podopieczni rodzin 

zastępczych mieli przygotować baśniową ozdobę świąteczną do zawieszenia na choince. W 

jedenastej edycji konkursu jury przyznało dofinansowanie na wyjazdy i półkolonie dla 24 

dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z całej Polski. Dzieci pojechały na 

wybrane wspólnie z rodzicami obozy sportowe, turystyczne i rehabilitacyjne.  

Lp. Imię dziecka dane rz/rdd punktacja kwota dofinansowania 

1 Justyna 
Rodzina zastępcza Państwa 

Oleksy 
6 1000 

2 Sylwia 
Rodzina zastępcza Państwa 

Oleksy 
6 1000 

3 Monika 
Rodzina zastępcza Państwa 

Góreckich 
5 1000 

4 Jan 
Rodzina zastępcza Państwa 

Zagórskich 
5 1000 

5 Jakub 
Rodzina zastępcza Państwa 

Podoba 
5 1000 

6 Beniamin 
Rodzina zastępcza Pani 

Soduś 
4 700 

7 Weronika 
Rodzina zastępcza Państwa 

Zagórskich 
4 1000 

8 Magdalena 
Rodzinny dom dziecka 

Państwa Szumskich 
3 800 

9 Paweł 
Rodzinny dom dziecka 
Państwa Kubasiewicz 

3 800 

10 Agata 
Rodzina zastępcza Pani 

Janus 
3 1000 

11 Nikola 
Rodzina zastępcza Państwa 

Opolskich 
3 800 

12 Sebastian 
Rodzina zastępcza Państwa 

Rucińskich 
3 800 

13 Karolina 
Rodzina zastępcza Państwa 

Rucińskich 
3 800 

14 Kinga 
Rodzina zastępcza Pani 

Szachogłuchowicz 
3 1000 

15 Dominik 
Rodzina zastępcza Państwa 

Kulas 
2 500 

16 Jakub 
Rodzinny dom dziecka 
Państwa Kubasiewicz 

2 800 

17 Konrad 
Rodzina zastępcza Pani 

Jastrząb 
2 500 

18 Klaudia 
Rodzina zastępcza Pani 

Ostowskiej 
2 900 
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19 Tifani 
Rodzina zastępcza Pani 

Goman 
2 900 

20 Anna 
Rodzinny dom dziecka 

Państwa Szumskich 
2 800 

21 Łukasz  
Rodzinny dom dziecka 

Państwa Szumskich 
2 800 

22 Joanna 
Rodzina zastępcza Państwa 

Podoba 
2 800 

23 Dawid 
Rodzina zastępcza Pani 

Szachogłuchowicz 
2 800 

24 Wiktoria 
Rodzina zastępcza Pani 

Koczaj-Kizior 
1 500 

 

 „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 indywidualnie przez nich zaplanowane, dostosowane do 

zainteresowań i potrzeb wszystkich członków rodzin. Z kolei konkurs „Akademia Letniej 

Przygody” przeznaczony jest dla dzieci z młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych. 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka od codzienności pełnej obowiązków potrzebują 

odpoczynku oraz chwili na wspólną integrację całej rodziny. W tym celu co roku, tym razem 

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 ramach tegorocznej edycji zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez całą 

rodzinę pracy pt. „Mistrzowie w…”. Otrzymaliśmy przygotowane przez rodziny krótkie filmiki, 

które przedstawiały ich mistrzostwo w codziennych czynnościach. Z pośród 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 ok. 57 000 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.        Ledóchowska Anna Gdańsk 24 5000 

2.        Urbańscy Jolanta i Bartosz Legnica 24 4000 

3.        Winnicka Marzena Pasym 23 2100 

4.        Szumska Joanna Będkowice 22,5 4900 
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5.        Lis Katarzyna Bydgoszcz 22,5 2750 

6.        Suszka Beata i Marcin Szczecinek 22,5 4600 

7.        Wojtasińscy Edyta i Jarosław 
Międzyrzec 

Podlaski 
22,5 5000 

8.        Szyszkowska Grażyna 
Krzyż 

Wielkopolski 
22,5 5000 

9.        Piech Ewelina Wrocław 22,5 2740 

10.     Mieszko Urszula i Michał Turze/Kuźnia 22,5 4500 

11.     Fryske Jarosław Bydgoszcz 22,5 2360 

12.     Łastowska Marzenna Kcynia 22,5 2730 

13.     Galwas Kornelia Gliwice 22,5 5000 

14.     Opolscy Marta i Jarosław 
Nowe 

Aleksandrowo 
22,5 3000 

15.     Banaszak Elżbieta Osieczna 21,5 4000 

 

„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. 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. Zadanie konkursowe 

polegało na przygotowaniu pracy zatytułowanej „Mistrz w…”. Liczba nadesłanych zgłoszeń 

była większa niż w poprzednich latach, a przygotowane prace były wyjątkowo ciekawe i 

atrakcyjne. 

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: 

Lp. Wnioskujący Miejscowość Kwota dofinansowania 

1 Kaszuba Julianna Łódź 1329 

2 Giegużyńska Elżbieta Kielce 1400 

3 Widalska Małgorzata Łódź 
2000 (po 1000 dla 

podopiecznego) 

4 Śliwa-Rutkiewcz Olga Łódź 1399 
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5 Wiśniewska Krystyna Warszawa 1000 

6 Krajewska Teresa Bielsko-Biała 1350 

7 Raczyńska Weronika Radzymin 1100 

 

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 2017 roku przyznaliśmy 50 dotacji, w tym 3 granty zostały przekazane organizacjom 

pozarządowym. 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. 

W 2017 roku przygotowaliśmy wyprawki szkolne dla 300 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej 

z Deszczna, Olsztyna, Węgrowa, Nowego Tomyśla, Rzeszowa, Niska, Lęborka, Złotowa, 

Elbląga, Wałbrzycha, Wrocławia, Wrześni, Łowicza oraz Częstochowy. Artykuły szkolne 

trafiły do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i świetlic organizacji 

pozarządowych.  

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” 2017 

 

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.  
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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, Gdańska, Łodzi i Wrocławia przygotowali prezenty dla 216 

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.  

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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ODPISY UCHWAŁY RADY FUNDACJI W ZAŁĄCZENIU (ZARZĄDU) 

Zał. 1 Protokół z posiedzenia Rady Ernst & Young Fundacja z dnia 29 czerwca 2018 roku 

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 PLN 

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Realizację 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 
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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 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 


