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Ubiegły rok minął pod znakiem wytężonej pracy, ale było 
też wiele okazji do świętowania. 

W 2018 r. uczciliśmy wyjątkowy jubileusz – dzięki 
wsparciu finansowemu i merytorycznemu wolontariuszy 
(w większości pracowników EY) od ponad 20 lat 
pomagamy rocznie dzieciom i młodzieży z 1300 
rodzin. Świętowanie rozpoczęliśmy od uporania się 
z czteropoziomowym tortem podczas czerwcowego 
EY Kids Party (pikniku z okazji Dnia Dziecka), a potem było 
jeszcze ciekawiej. 

W ramach podziękowań zorganizowaliśmy dla naszych 
darczyńców i wolontariuszy z EY dwa projekty: 
konkurs o tytuł Ambasadora Wolontariatu oraz EY 
Volunteers Challenge. W ramach pierwszego z nich 
wyróżniliśmy 16 koleżanek i kolegów, którzy imponują 
swoim zaangażowaniem w działania pro publico bono. 
We wrześniu wystartował zaś konkurs grantowy, który 
zapewnił 11 zwycięskim inicjatywom wolontarystycznym 
zabezpieczenie finansowe. Beneficjentami działań 
zostały dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem 
społecznym w Warszawie, Łodzi, Żywcu, Wrocławiu, 
Kielcach i Katowicach. Z satysfakcją przedstawiamy 
podjęte aktywności: integracyjno- artystyczne zajęcia 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, wspólna zabawa 
dzieci zdrowych z dziećmi niewidomymi, dogoterapia w 
Domu Małego Dziecka, zajęcia przyrodniczo- naukowe 
pobudzające chęć uczenia się u młodzieży szkolnej i inne 
projekty, z których opisami można zapoznać się w dalszej 
części sprawozdania.   

Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć: 
1480 uczniów miało możliwość skorzystania 
z korepetycji w ramach projektu Klucz do jutra, odbyły się 
182 wydarzenia integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego, konferencje oraz kampania 
społeczna uświadamiająca zagrożenie wynikające 
ze spożycia alkoholu w ciąży. Przekazaliśmy 2327 
prezenty w ramach Akcji Świątecznej, podpisaliśmy 
628 umowy na dofinansowanie próśb indywidulanych, 
a w tym różnych terapii i wsparcia psychologicznego, 
drobnego wyposażenia oraz wymaganego wsparcia 
ortodontycznego. Z 2843 rodzicami spotkaliśmy 
się w ramach krótkich i długofalowych projektów 
szkoleniowych. Zapraszamy do zobaczenia wybranych 
danych z naszej 20-letniej działalności na naszym kanale 
Youtube.

Nie zapominamy jednak, że naszym marzeniem 
i pracą docelowa jest, aby każde dziecko miało swoich 
kompetentnych, świadomych rodziców i dostało szanse 
na zrównoważony rozwój i odkrywanie swoich talentów 
w edukacji.

Zachęcam gorąco do lektury sprawozdania za 2018 rok.

Renata Hayder
Prezes Zarządu Fundacji EY

Szanowni Państwo, 



O 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

Jarosław 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

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
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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



8 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2018 rok

Fundacja w roku 2018 roku obchodziła swoje XX-lecie działalności na rzecz dzieci porzuconych. Ten 
czas spowodował w nas potrzebę refleksji i uczucie wdzięczności dla naszych darczyńców, wolontariuszy 
i przyjaciół, którzy w różnych okresach naszego funkcjonowania stanęli na drodze Fundacji wspierając 
nas finansowo, dobrym słowem i działaniem. Podobnie do ubiegłych lat Fundacja EY zrealizowała swoje 
cele statutowe, podejmowała zarówno samodzielną realizację projektów, jak również wsparła konkretnych 
podopiecznych oraz organizacje publiczne i pozarządowe działające w obszarze rodzinnej 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



Programy realizowane 
przez Fundację EY 
w 2018 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 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 2018 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 2018 roku kontynuowaliśmy szkolenie 10 uczestników z 8 edycji. W 2018 roku kontynuowaliśmy szkolenie 
10 uczestników z 8 edycji. Swoje spotkania zakończyła wyjątkowa grupa uczestniczek 7 edycji. Tym samym 
wyposażone w nową wiedzę i umiejętności zasiliły drugą grupę superwizji. Są to spotkania dedykowane 
absolwentom projektu, którzy w ramach spotkań dzielą się zauważonymi zmianami powstałymi na skutek 
odbytego projektu. Jest to także przestrzeń do dzielenia się nowymi umiejętnościami wychowawczymi oraz 
wyzwaniami, jakie stawia przed naszymi beneficjentami opieka nad dzieckiem porzuconym.  

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 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 2018 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. 

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 2018 roku:

• Wypalenie Zawodowe w Rodzinach Zastępczych.

• Przygotowanie do dorosłości – wczesny wiek nastoletni.

• Zrozumieć traumę wczesno relacyjną i odpowiadając na jej objawy wspierać dziecko w rozwoju.  
(Temat został podjęty dwukrotnie ze względu na duże zainteresowanie.)

• Nastolatek w rodzinie zastępczej – wyzwania wieku nastoletniego.

• Rodzina z nastolatkiem. Jak zrozumieć i wspierać dojrzewające dziecko?

• Akomodacje środowiskowe 
z uwzględnieniem najnowszych informacji 
o FASD (Zespół Alkoholowo Płodowy).

• Dziecko wykorzystane seksualnie. Jak 
rozpoznać, udzielić pomocy i żyć dalej.

• Dziecko w rodzinie zastępczej wczoraj, 
dziś i jutro – tajemnice tożsamości dziecka 
i opiekunów.
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 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 2018 roku miało miejsce zakończenie pierwszej edycji, gdzie udział w turnusach terapeutycznych wzięło 
29 dzieci. Uruchamiając 2 edycję zwiększyliśmy liczbę uczestników do 40 dzieci, których rozwój jest 
zaburzony i opóźniony miedzy innymi przez: 

• FASD, 

• ADHD,

• opóźniony rozwój psychomotoryczny lub umysłowy

• autyzm lub spektrum autyzmu 

• zespół Aspergera 

• specyficzne trudności w nauce

• i inne z zakresu zaburzeń neurorozwojowych 

Podczas stacjonarnych turnusów terapeutycznych dzieciom towarzyszyli opiekunowie/rodzice zastępczy, 
którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczyli się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty 
rozwojowe przyjętych dzieci.

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

Po zakończonym tygodniu pracy, każdy z uczestników turnusów rehabilitacyjnych i spotkań warsztatowych dla 
rodziców otrzymał materiały edukacyjne i zalecenia do kontynuacji pracy z dzieckiem. 
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Weekend z MNRI

W ramach współpracy z Międzynarodowym Instytutem dr Svietlany Masgutovej w dniach 7-9 września 2018 
roku zorganizowaliśmy szkolenie dla 12 rodziców zastępczych dzieci, które podjęły terapię w Instytucie 
w 2017 roku. Tematem spotkania były „Neurofizjologiczne aspekty programu MNRI wg dr S. Masgutovej”. 
Spotkanie miało na celu uzupełnienia wiedzy o etapach rozwoju człowieka oraz edukacja wykonywania pracy 
terapeutycznej zadanej rodzicom do wykonywaniu w domu.

Ponadto w dniach 5-7 października 2018 roku zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne dla wszystkich 
dotychczasowych opiekunów dzieci, które brały udział w turnusach terapeutycznych niwelujących 
zaburzenia neurorozwojowe. Kompleksowy charakter warsztatu pozwolił uczestnikom zobaczyć, jak jest 
zbudowany mózg, za co odpowiadają poszczególne elementy układu nerwowego, jakie są możliwe rodzaje 
poalkoholowych uszkodzeń mózgowych u dzieci z FASD oraz fizjologię zdrowo rozwijającego się dziecka. 
Następnie rodzice mogli doświadczyć wpływu fizjoterapii na podstawie własnych doświadczeń. 

Informacja zwrotna po szkoleniu:

„Oboje z mężem jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestniczenia w warsztatach. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Kasi Nowak ( prowadzącej warsztaty) zyskaliśmy dodatkową wiedzę i doświadczenie, a co 
najważniejsze ogromną motywację do wykonywania masaży w domu. Poza tym nawiązaliśmy kontakty ze 
wspaniałymi ludźmi, którzy tak jak my na co dzień przeżywają podobne radości, smutki i obawy dotyczące 
rozwoju psychoruchowego adoptowanych bądź powierzonych w pieczę zastępczą dzieci.”  

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 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 zaniżoną wartość siebie, która dodatkowo powoduje brak wiary 
w swoje umiejętności i potęguje uczucie braku nadziei.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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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 2018 roku realizowany był w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Projekt ten prowadzony 
jest edycyjnie, gdzie dana edycja trwa jeden rok szkolny. W roku kalendarzowym 2018 jednocześnie 
zakończyliśmy edycję 2017/2018 i uruchomiliśmy 2018/2019.  Łącznie w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 
w 2018 roku około 130 wolontariuszy było zaangażowanych w realizację projektu i udzielali korepetycji dla 
około 130 dzieci i młodzieży. 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 2018 roku
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„Podwieczorek z Ekspertem”

Podwieczorek z Ekspertem to 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 co miesiąc w roku szkolnym od 2012 roku. Ze względu na wiek i zdrowie 
opiekunów oraz sytuacje losowe jest trudno przewidzieć ostateczną liczbę osób uczestniczących. W związku 
z tym prowadzące są otwarte na wnioski uczestników i zgłaszane problemy. W każdym spotkaniu uczestniczy 
od 6 do 15 osób. Zagadnienia poruszane w trakcie podwieczorku mają elementy warsztatu „Szkoły dla 
rodziców” i trwają od 2 do 3 godzin. 

 „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 
pracy, 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 16-20 lat spotyka się co dwa 
tygodnie na warsztatach, które mają na celu 
przygotowanie ich do samodzielnego życia. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Uzupełnieniem regularnej pracy grupowej są gry symulacyjne oraz wyjazd letni. Młodzież, we współpracy 
z Fundacją Samodzielni Robinsonowie, ma możliwość odbycia stażu w firmach podczas przerwy letniej lub 
zimowej. 

W czerwcu 2018 roku zakończyliśmy II edycję programu Skrzydła Samodzielności trwającego 2 lata. 
Uczestnicy w okresie od stycznia do czerwca 2018 r zajmowali  się na warsztatach  budowaniem poczucia 
własnej wartości, szukaniem własnych mocnych stron, stawianiem sobie celów, gospodarowaniem czasem 
i pieniędzmi. Częścią podsumowań dotyczących wspólnie spędzonych dwóch lat pracy był 5-dniowy obóz 
letni. Młodzież wskazywała na wkład jaki program „Skrzydła Samodzielności” miał w ich życie: dał im pewność 
siebie, większe usamodzielnienie oraz brak strachu przed życiem, jak również zmienił ich postrzeganie samych 
siebie. Kontynuujemy pracę z absolwentami Skrzydeł Samodzielności w formie grupy wsparcia spotykającej 
się raz w miesiącu. 

We wrześniu tego samego roku rozpoczęliśmy trzecią edycję Skrzydeł Samodzielności, która potrwa do 
czerwca 2020 r. Nowa grupa młodzieży usamodzielniającej się składa się z 19 uczestników. Na początku jej 
funkcjonowania trenerzy skupili się na zadaniach służących wzajemnemu poznaniu się uczestników, integracji 
grupy i warsztatach poświęconych komunikacji interpersonalnej i emocjom. Rozegraliśmy również grę 
symulacyjną o służbie zdrowia. Przed nami jeszcze prawie 1,5 roku wytężonej pracy.

Czworo uczestników projektu z II 
i III edycji projektu wzięło udział 
w stażach podczas ferii zimowych, 
zorganizowanych we współpracy 
z Fundacją Samodzielni Robinsonowie 
w ramach projektu „Bezpieczny staż”.

 

 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 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 2018 r. trójka naszych reprezentantów prowadziła warsztaty z doradztwa zawodowego, 
podejmowania decyzji i zarzadzania sobą w czasie. 

Wszystkie warsztaty i wystąpienia znanych osób mają na celu wzbudzenie w młodych ludziach chęci do nauki 
i wytrwałej pracy, a także do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Organizowane przez CEMS warsztaty są 
uzupełnieniem programu szkolnego, w którym często zbyt mało uwagi poświęca się ważnej dla dalszych losów 
uczniów problematyce doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery. 

W każdej edycji bierze 
udział 40 uczestników, 
którzy pochodzą z pieczy 
zastępczej lub z niewielkich 
miejscowości, z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku



20 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2018 rok

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. 

Za nami już druga edycja programu „Możesz ITy”. Program szkoleniowy “Możesz ITy” składa się z dwóch 
modułów. Pierwszy moduł stanowią szkolenia z umiejętności miękkich – 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 4 do 7 tygodni, po 8 godzin dziennie. Pierwszy z modułów jest prowadzony przez trenerów Fundacji 
EY. Uczestnicy w czasie całego programu otrzymają także wsparcie mentorskie, pomoc w tworzeniu CV 
i poszukiwaniach pierwszej pracy lub stażu. 

W edycji w 2018 r. wzięło udział 12 osób, w tym 10 uczestników przeszło do II etapu, czyli kursu 
programowania. Siedmioro z nich ukończyło kurs z sukcesem, czworo z nich rozpoczęło już pracę lub staż 
w branży IT, troje aktywnie jej 
poszukuje. 

Program będzie kontynuowany 
w przyszłym roku. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 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 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, wzrostu kompetencji opiekunów zastępczych, integracji 
ich środowiska oraz odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby co roku organizujemy ogólnopolski konkurs 
na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. W 2018 roku 
odbyła się trzynasta edycja konkursu. Swoje propozycje mogły zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje 
samorządu terytorialnego związane w swojej działalności z rodzicielstwem zastępczym oraz wszelkie formy 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

W wyniku pracy Komisji oceniającej 33 nadesłanych wniosków stworzona została lista rankingowa najlepszych 
projektów, które spełniały wszystkie trzy wymienione cele i stawiają na osiągnięcie efektów długofalowych. 
Finalnie granty otrzymało 13 podmiotów - organizacji pozarządowych oraz podmiotów samorządowych 
(PCPR, MOPS), jak również jedna rodzina zastępcza. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego były 
najczęściej rozpisane na kilka tygodni lub nawet miesięcy, wnioskodawcy nie ograniczali się do świętowania 
tylko w jeden dzień.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Zwycięzcy w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w głównej mierze postawili na edukację: 
zarówno społeczności lokalnej jak i samych opiekunów zastępczych. Organizowali konferencje, integracyjne 
i informacyjne pikniki, kampanie promocyjno-informacyjne na temat rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia dla 
opiekunów zastępczych i zajęcia korekcyjne dla dzieci. 

Ewaluacja realizowanych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w 6 powiatach z 13 obdarowanych 
wskazała, że działania promocyjne w ich ramach przyniosły aż 92 kandydatów na rodziców zastępczych 
różnych typów. 

Lista zwycięzców:

l.p. Podmiot wnioskujący Miejscowość Punktacja
Kwota 

dofinansowania

1
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 
Oddział w Krotoszynie "Famuła" 

Krotoszyn 19 6 000

2
Fundacja Wspierania Rodziny „NIEBIESKI 
KORALIK”

Poznań 18 5 500

3
Zawodowa rodzina zastępcza Sylwia i Marcin 
Zalewscy

Biała Podlaska 18 5 000

4
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć 
i Pomóc”

Kętrzyn 17,67 4 500

5
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie „DLA RODZINY”

Częstochowa 17,5 4 850

6
Powiat Sławieński -  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sławnie

Sławno 17,5 4 500

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku

l.p. Podmiot wnioskujący Miejscowość Punktacja
Kwota 

dofinansowania

7
Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-
Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO”

Opole 17,5 5 500

8
Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lubaniu

Lubań 17,33 5 000

9
Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej 
„Przystanek Rodzina”  

Wrocław 17,33 5 500

10
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego 
Oddział Łódź

Łódź 16,83 5 500

11 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew 16,67 5 000

12
Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 
Dziecka i Rodziny Simul

Warszawa 16,5 4 000

13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej

Ruda Śląska 15,5 4 500

*możliwe było zdobycie maksymalnie 20 punktów.
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Portale społecznościowe

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 2018 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 2018 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” 

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 2018 r. roku podopieczni rodzin zastępczych mieli za zadanie 
przygotować baśniową ozdobę świąteczną. Do realizacji mogli 
podejść innowacyjnie (zawieszka na choinkę) lub tradycyjnie 
(bombki ozdoby z rzeczy dostępnych w domu) nawiązującą 
do symboli zimy. W dwunastej edycji konkursu jury przyznało 
dofinansowanie na wyjazdy i półkolonie dla 27 dzieci z rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka z całej Polski. Dzieci 
pojechały na wybrane wspólnie z rodzicami obozy sportowe, 
turystyczne i rehabilitacyjne. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku

Lp. Imię dziecka Wnioskujący Miejscowość
Suma 

punktów 
Kwota 

dofinansowania

1. Justyna RZ P. Małgorzaty Bielsko Biała 6 1 000

2. Sylwia RZ P. Małgorzaty Bielsko Biała 6 1 000

3. Monika RZ P. Ewy Łódź 5 1 000

4. Jan RZ P. Iwony Młochów 5 1 000

5. Jakub RZ P. Dominiki Jelenia Góra 5 1 000

6. Beniamin RZ P. Elżbiety Siemianowice Śląskie 4 700

7. Weronika RZ P. Iwony Młochów 4 1 000

8. Magdalena RDD P. Joanny Będkowice 3 800

9. Paweł RDD P. Beaty Łódź 3 800

10. Agata RZ P. Agnieszki Warszawa 3 1 000

11. Nikola RZ P. Marty Nowe Aleksandrowo 3 800

12. Sebastian RZ P. Katarzyny Młynary 3 800

13. Karolina RZ P. Katarzyny Młynary 3 800

14. Kinga RZ P. Elżbiety Łowicz 3 1 000

15. Dominik RZ P. Andrzeja Nagawczyna 2 500

16. Jakub RDD P. Beaty Łódź 2 800
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Lp. Imię dziecka Wnioskujący Miejscowość
Suma 

punktów 
Kwota 

dofinansowania

17. Konrad RZ P. Katarzyny Skołyszyn 2 500

18. Klaudia RZ P. Danuty Warszawa 2 900

19. Tifani RZ P. Randii Warszawa 2 900

20. Anna RDD P. Joanny Będkowice 2 800

21. Łukasz RDD P. Joanny Będkowice 2 800

22. Joanna RZ P. Dominiki Jelenia Góra 2 800

23. Dawid RZ P. Elżbiety Łowicz 2 800

24. Wiktoria RZ P. Magdaleny Zawierzbie 1 500

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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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 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. Tegorocznym zadaniem stojącym przed rodzinami było 
przygotowanie pracy pt. „Łączy nas…”. Otrzymaliśmy przygotowane 
przez rodziny krótkie filmiki, które przedstawiały elementy jednoczące 
rodzinę. Z pośród wszystkich nadesłanych wniosków, jury wybrało 18 
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. 60 000 zł. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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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:

L.p. Wnioskujący  Miejscowość Suma punktów Kwota 
dofinansowania

1. RZ P. Edyty Łódź 24 5 000

2. RZ P. Sylwii Wysoka 23 3 510

3. RDD P. Małgorzaty Kraków 22,5 5 000

4. RDD P. Katarzyny Bydgoszcz 22,5 5 000

5. RZ P. Stanisławy i Jana Leśniewo 22,5 3 190

6. RZ P. Małgorzaty i Jana Bielsko-Biała 22,5 3000

7. RZ P. Elżbiety Osieczna 22,5 2 500

8. RZ P. Eweliny Wrocław 22,5 3 100

9. RDD P. Dariusza Świebodzice 22 4 270

10. RZ P. Natalii Krzycko Małe 22 2 731

11. RZ P. Anny Wyry 21,5 2 200

12. RDD P. Agnieszki Nowe Załubice 21,5 2 700

13. RZ P. Romana Żernica 21 3 000

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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L.p. Wnioskujący  Miejscowość Suma punktów Kwota 
dofinansowania

14. RZ P. Bartosza Stara Góra 19,5 3 000

15. RZ P. Beaty i Marcina Szczecinek 19,5 3 000

16. RZ P. Urszuli i Mieszko Turze/Kuźnia Raciborska 19,5 3 000

17. RZ P. Agnieszki Gorzów Wielkopolski 19,5 3 000

18. RDD P. Joanny Bękowice 19,5 3 000

19. RZ P. Ewy i Ireneusza Łomazy 18,5 Brak grantu

20. RZ P. Aleksandry Jasło 18 Brak grantu

21. RZ P. Rafała Miechów 18 Brak grantu

22. RDD P. Edyty i Jarosława Międzyrzec Podlaski 16,5 Brak grantu

23. RZ P. Haliny Elbląg 15 Brak grantu

24. RZ P. Barbary Warszawa 15 Brak grantu

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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„Akademia Letniej Przygody”

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 pracy zatytułowanej „Jestem wyjątkowy w…”. 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 RZ P. Katarzyny Bytom 1 980 (na 2 dzieci)

2 RZ P. Joanny Garwolin 7 495 (na 5 dzieci)

3 RZ P. Anny Warszawa Brak grantu

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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„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 2018 roku przyznaliśmy 59 dotacji, w tym 57 granty zostały przyznane rodzinom, a 2 umowy zostały 
podpisane z organizacjami pozarządowymi. Co kwartał Zarząd Fundacji EY przeznacza 30 000 zł na potrzeby 
zgłaszane przez opiekunów zastępczych lub usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 
Z tych funduszy sfinansowane zostały m.in.: rehabilitacje, integracje sensoryczne, terapie i wsparcie 
specjalistyczne, medycznie uzasadniona opieka ortodontyczna, korepetycje, interwencyjne małe remonty 
i zakupy.

„Akcja wyprawka szkolna” 

W związku z przyznaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomocą finansową 
w wysokości 300 zł dla każdego ucznia będącego w wieku szkolnym, projekt został zawieszony.

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 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 232 dzieci z 82 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. 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku



34 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2018 rok

„EY Volunteers Challenge” 

Dzięki EY Volunteers Challenge pracownicy EY (darczyńcy, wolontariusze i przyjaciele działań FEY) 
przedstawili swoje pomysły na działania wspierające dzieci i młodzież zagrożone wykluczaniem społecznym, 
np. w najbliższych lokalnych społecznościach. Jury zdecydowało o przyznaniu funduszy na realizację aż 
11 inicjatyw. Na początku grudnia 2018 roku odbyło się wręczenie statuetek liderom wyróżnionych projektów 
oraz wspólne świętowanie w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Realizacja projektów będzie trwała aż do 30 marca 2019 roku.

Uniwersytet Dzieci – popularyzacja nauki wśród dzieci zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (Wrocław) 

Ideą projektu jest szerzenie edukacji w sposób pobudzający ciekawość i inspirujący do odkrywania świata 
nauki. Do tej pory udało się ufundować dwa stypendia na dla dzieci w wieku szkolnym wychowujących się 
w rodzinach zastępczych. Kolejne stypendia na Uniwersytecie Dzieci są planowane są na nowy rok szkolny. 

Lider projektu: Agnieszka Nalewajko

Bez Maski. Warsztaty z dramy (Warszawa)

15 lutego odbyły się pierwsze zajęcia teatralne dla 19 dzieci z Targówka zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W projekcie biorą udział wolontariusze z EY oraz zespół młodych aktorów, który przygotowuje 
dzieci do spektaklu, który odbędzie się pod koniec marca w przestrzeni otwartej Teatru Rampa.

Lider projektu: Magdalena Wierzchowska

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Zajęcia z dogoterapii dla dzieci z Domu Małego Dziecka (Łódź)

Wsparcie rozwoju podopiecznych Domu Małego Dziecka poprzez organizację zajęć z udziałem psów. 
Aktywności odbywają się co trzy tygodnie w każdej filii Domu Małego Dziecka w Łodzi i pod okiem 
doświadczonych trenerów psów. Dzięki zaangażowaniu kolegów i koleżanek z łódzkiego biura, projekt został 
rozszerzony o mikołajkową zbiórkę dla najmłodszych podopiecznych Domu Małego Dziecka. Do placówki 
trafiło 18 Szumisiów oraz prezenty o wartości blisko 4.000 zł.

Lider projektu: Paulina Myszkowska 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Fundacją Lemur (Wrocław)

Celem projektu jest zarażenie dzieci z Dolnego Śląska chęcią kształcenia się w wybranej dyscyplinie naukowej. 
Zajęcia odbywają się w gminie żydowskiej we Wrocławiu, w centrum aktywności lokalnej na Ołtaszynie, 
w Fundacji Edukacji Międzynarodowej, w Fundacji Przylądek Nadziei, we wrocławskim Centrum Opieki 
i Wychowania oraz w Przed-pokóju H13. W projekcie bierze udział sześciu wolontariuszy z EY.

Lider projektu: Piotr Felcenloben

Przyjaźń pisana brajlem (Warszawa)

Projekt ma na celu zbudowanie porozumienia i przyjacielskiej relacji między podopiecznymi Domu Dziecka 
Niewidomego z Saskiej Kępy i uczniami z klasy 5a z Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 5. 
W inicjatywie bierze udział 25 dzieci, które wspólnie spędzają czas, m.in. uczestnicząc w zajęciach 
plastycznych.

Lider projektu: Katarzyna Niewiadomska 

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku



36 |  Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2018 rok

Kreatywne popołudnia z rodzeństwem (Kielce)

Inicjatywa realizowana w ramach programu „Starszy brat, starsza siostra”. Celem jest wsparcie rozwoju dzieci 
i młodzieży znajdujących się w pieczy zastępczej poprzez cykl kreatywnych warsztatów, w których uczestniczą 
duety dziecko – wolontariusz (pełniący rolę starszego rodzeństwa). Do tej pory odbyły się dwa spotkania 
warsztatowe podczas których duety stworzyły ekologiczną choinkę oraz namalowały portrety. Podczas 
warsztatu „Twarzą w twarz” wywiązała się dyskusja na temat mocnych stron uczestników, ich potencjału 
i możliwych obszarów rozwoju. 

Lider projektu: Piotr Stefanek

Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych dzieci (Żywiec)

Organizacja ośmiu warsztatów integracyjno-artystycznych dla  podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom 
oraz młodzieży z wybranej szkoły licealnej w Żywcu. Zajęcia obejmują m.in. gotowanie, ceramikę, decoupage 
i tworzenie „lasu w słoiku”.  Część upieczonych w ramach zajęć pierniczków zostało wystawionych na sprzedaż 
w naszym krakowskim biurze, a uzyskane środki pomogły sfinansować zakup paczek świątecznych dla dzieci 
z jednego z ukraińskich domów dziecka. 

Liderzy projektu: Izabela Błecha, Magdalena Głodzik  

Koń moim marzeniem (Katowice)

Podczas sobotnich spotkań w stajni podopieczni Fundacji Ulica jeżdżą na kucykach, obserwują opiekę stajenną 
i poznają podstawowe zasady żywienia oraz pielęgnacji koni. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do 
poznawania otaczającego ich świata przyrody. 

Lider projektu: Barbara Falewicz

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Mądra szkoła – uczymy o cukrzycy (Warszawa)

Projekt bierze pod lupę cukrzycę typu 1 i ma na celu zwiększenie świadomości na temat tej przewlekłej 
choroby. Wykwalifikowani edukatorzy diabetologiczni (m.in. z EY) realizują cykl dziesięciu spotkań, które 
odbywają się w placówkach oświatowych. Inicjatywa spotyka się z bardzo dobrym odbiorem – szkoły same 
zgłaszają zapotrzebowanie na szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców małych diabetyków. 

Lider projektu: Karolina Knapczyk

Wigilia dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej nr 1 w Miechowie we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Mimo To (Warszawa)

Przygotowanie wigilijnego poczęstunku dla dzieci przebywających w domu dziecka oraz pracujących tam 
wolontariuszy. Dzięki zaangażowaniu pracowników EY udało się stworzyć sympatyczną, świąteczną atmosferę. 

Lider projektu: Katarzyna Mydło

Niezwyciężeni (Warszawa) 

Trwają przygotowania do kampanii edukacyjno-promocyjnej promującej zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest budowanie kultury szacunku i równości względem wszystkich 
pracowników oraz kandydatów, a także zachęcenie osób z niepełnosprawnością, które posiadają wymagane 
kompetencje, do aplikowania do EY.

Lider projektu: Oliwier Pomes

Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku

Konkurs o tytuł „Ambasador Wolontariatu”

W przeciągu 20 lat funkcjonowania Fundacji EY mieliśmy kontakt z wieloma wspaniałymi wolontariuszami 
i aktywistami z firmy EY.

W ramach naszego świętowania chcieliśmy wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, 
życie lokalnych społeczności, ochronę środowiska i prace na rzecz zwierząt.  

W konkursie zostało zgłoszonych 16 kandydatów i każdy z nich okazał się mieć nieporównywalnie ciekawą 
działalność wolontarystyczną. Każdy Ambasador Wolontariatu poza tytułem został nagrodzony upominkiem 
w postaci bluzy oraz jego dotychczasowa działalność została opisana w wewnętrznej komunikacji dla 
pozostałych pracowników firmy EY.
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Programy realizowane przez Fundację EY w 2018 roku

Publikacja

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

Mimo wszelkich pozytywnych zmian, które pojawiły się na przestrzeni 
ostatnich lat wokół kwestii związanych z opieką nad porzuconymi 
dziećmi, wciąż krąży wiele stereotypów, a codzienność rodzin 
zajmujących się taką pomocą rysuje się jednak inaczej niż kreują 
to media. W związku z tym podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu 
publikacji XXXX Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, która prowadzi 
Ośrodek Adopcyjny, Szkoli Rodziców zastępczych oraz wspiera 
rodziny biologiczne w potrzebie z Domu Matki i Dziecka w Opolu-
Grudzicach. Opisane historie pokazują, że niezależnie od historii 
dziecka ważne jest, aby spotkało ono osobę dorosłą, która jest 
gotowa zrozumieć i nieść pomóc. Wierzymy, że dzięki reportażom 
osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego będą 
miały możliwość wejścia do domów tych opiekunów i rodziców oraz 
spojrzenia na nich ich własnymi oczami. Liczymy, że reportaże 
pozwolą urealnić sytuacje dzieci i ich opiekunów i obalić panujące 
stereotypy i mity.



Dane finansowe
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Odpisy Uchwały Rady Fundacji w załączeniu (Zarządu)

Zał. 1 Protokół z posiedzenia Rady Ernst & Young Fundacja z dnia 29 czerwca 2019 roku zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Fundacji Ernst & Young.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

Strata bilansowa za 2018 rok (60 986,83) PLN

Spadki  - PLN

Zapisy   - PLN

Darowizny        1 062 818,85 PLN 

Środki pochodzące ze źródeł publicznych            - PLN

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundacje        -  PLN

Przychody finansowe    7 027,96 PLN

Informacje o poniesionych kosztach

Realizacja celów statutowych    812 398,38 PLN

Wydatki administracyjne: 318 435,26 PLN

Zużycie materiałów i energii 2 532,58 PLN

Usługi obce (czynsz, usługi księgowe) 41 687,61 PLN

Dane finansowe
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Podatki i opłaty administracyjne 6 517,00 PLN

Wynagrodzenia zlecone i umowy o pracę 229 377,95 PLN

Koszty ubezpieczenia 31 967,80 PLN

Pozostałe koszty 6 252,32 PLN

Koszty finansowe 100,00 PLN

Działalność gospodarczą - PLN

Inne wydatki - PLN

Razem koszty 1 130 833,64 PLN

Podstawowe dane

Liczba osób zatrudnionych w fundacji 3 osoby

Łączna kwota wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne 157 247,12 PLN

Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia 3 600,00 PLN

Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych  104 098,63 PLN

Pożyczki pieniężne - PLN

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 657 749,47 PLN

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

Nabyte nieruchomości nie nabyto

Dane finansowe



43Sprawozdanie z działalności EY Fundacja za 2018 rok  |

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
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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

© 2019 EYGM Limited. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ey.com/pl
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