SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI DZIECKO I RODZINA
ZA ROK 2017
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1. DANE INFORMACYJNE:
NAZWA FUNDACJI: Fundacja Dziecko i Rodzina
ADRES FUNDACJI: 01-991 Warszawa, ul. Heroldów 10a/49
DATA WPISU DO REJESTRU: 23 kwietnia 2015 roku
NUMER REGON: 361356585
ORGAN REJESTROWY: SĄD REJONOWY DLA M.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NR W ORGANIE REJESTROWYM: 0000554800

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
1.
2.
3.
4.

Tomasz Antoni Polkowski – Prezes Zarządu
Iwona Bajkowska – Wiceprezes Zarządu
Marlena Turlewicz – Członek Zarządu
Bartłomiej Kowalik – Członek Zarządu

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI:
1. Anna Radecka
2. Jacek Laskowski
3. Krzysztof Wacław Laskowski
W dniu 7 czerwca 2015 Joanna Pawlak , Członek Rady Fundacji, złożyła pismo o rezygnacji z
udziału w Radzie Fundacji.

CELE STATUTOWE:
1. pomoc dzieciom i ich rodzinom,
2. podejmowanie wszelkich działań, szerzenie inicjatyw zmierzających do wzmocnienia rodziny,
zapobiegania i przeciwdziałania separacji dziecka od rodziny kierując się dobrem dziecka,
3. podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dziecka i rodzin,

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Organizowanie i prowadzenie niedochodowych działań szkoleniowych, poradnictwa i superwizji w zakresie pracy asystentów rodziny, opiekunów –wychowawców placówek
opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych, oraz innych specjalistów pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny,

2

2. Współpraca z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz jednostkami
organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie sprzyjającym realizacji celu
Fundacji,
3. Wspieranie osób usamodzielnianych z różnych form pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych przez tworzenie i realizację programów stypendialnych
i programów wsparcia na rzecz beneficjentów Fundacji,
4. Wspieranie małoletnich i pełnoletnich kobiet w ciąży oraz matek i ojców w celu zapewnienia praw i warunków do urodzenia i wychowywania własnych dzieci,
5. Udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej ośrodkom adopcyjnym i różnym formom
pieczy zastępczej,
6. Promowanie działalności na rzecz wspierania rodzin przez organizowanie kampanii społecznych,
7. Organizowanie akcji promujących ochronę praw dziecka i rodziny,
8. Organizowanie i prowadzenie placówek typu rodzinnego i małych form instytucjonalnej
pieczy zastępczej,
9. Organizowanie i prowadzenie ośrodków świadczących usługi doradcze dotyczące problematyki i praw dziecka i rodziny,
10. Organizowanie akcji integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, motywowanie
ich do zdobywania wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji, motywowanie do zmian, zdobywania kompetencji życiowych,
11. Organizowanie działań doradczych dla osób zajmujących się praca z dzieckiem i rodziną,
12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze specjalistyczną pomocą w zakresie
terapii, krajoznawstwa i edukacji kulturalnej,
13. Organizowanie programów i imprez kulturalnych oraz sportowych w celu rozwoju dzieci i
wzmacniania rodzin,
14. Organizowanie działań propagujących i stymulujących wzajemną pomoc osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
15. Wsparcie merytoryczne podmiotów odpowiedzialnych za uchwalanie przepisów prawnych w tym ustaw sejmowych w zakresie przygotowywania projektów przepisów prawnych w obszarze działalności Fundacji, opiniowanie projektów przepisów prawnych w
tym ustaw sejmowych w obszarze działalności Fundacji,
16. Organizowanie debat społecznych mających wpływ na kształtowanie się prawa w zakresie celów statutowych Fundacji.

3. KLUCZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA FUNDACJI W ROKU 2017:
A. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZMIAN USTAWOWYCH ORAZ ORGANIZACYJNYCH:
W roku 2017 przedstawiciele Zarządu Fundacji uczestniczyli w 3 spotkaniach Zespołu Roboczego,
który został zainicjowany przez Fundację. Celem zespołu było przygotowanie rekomendacji do zmian
w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W zebraniach Zespołu obradującego w
pomieszczeniach Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
uczestniczyli przedstawiciele świata akademickiego (w tym Prof. Marek Andrzejewski, Prof. Maria
Kolankiewicz, Dr Jarosław Przeperski, Dr Izabela Krasiejko, przedstawiciele samorządów lokalnych jak
również przedstawiciele znanych organizacji pozarządowych działających w sferze wspierania rodziny
i dziecka. W zebraniach Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa. Efektem prac
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Zespołu było wypracowanie listy rekomendacji, z których większość została przyjęta w roku 2018 do
projektu nowelizacji ustawy. Przykładami tego rodzaju rekomendacji było wprowadzenie procedur
współpracy pomiędzy służbami gminnymi i powiatowymi na rzecz pracy z rodzinami biologicznymi
dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, połączenie planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną w jeden plan wsparcia rodziny i dziecka (realizowany przez asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej przy współpracy odpowiednio rodziny zastępczych i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto przyjęto rekomendacje dotyczące procedury działań
asystentów rodziny i pracowników socjalnych przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, jak
również po umieszczeniu (działania, których celem jest zapobieżenie separacji dziecka od rodziny lub
reintegracje dziecka z rodziną. Przyjęto również pomysł motywowania gmin do działań na rzecz pracy
z rodzinami, których dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej. Większość rekomendacji zgłoszonych
przez Zespół miała na celu wzmocnienie działań profilaktycznych realizowanych przez asystentów
rodziny oraz działań na rzecz powrotu dzieci do rodziny.
B. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH OSÓB (RODZICÓW DZIECI ORAZ DZIECI)
1. W roku 2017 Fundacja podjęła działania na rzecz rodzin biologicznych, które podjęły starania o
przywrócenie pełnych praw rodzicielskich nad dziećmi umieszczonymi w systemie pieczy zastępczej,
w tym szczególnie w rodzinach zastępczych. Podjęto działania konsultacyjne w przypadku 6 matek
biologicznych.
2. W ramach dotacji celowej rozpoczęto program pomocy w wynajęciu mieszkania dla matki z dzieckiem. Prowadzono z nią również kilkanaście konsultacji, w tym konsultacji z nią i jej córką.
3. W grudniu 2017 przeprowadzono akcję przekazywania prezentów dla dzieci z rodzin zastępczych z
Tarnowskich Gór, rodziny zastępczej z powiatu mrągowskiego, Ząbkowic Śląskich, domów dla dzieci w
Wyszkowie, Stowarzyszenia Razem z Dziećmi, z miejscowości Lelis oraz Wołomin.
4. Przeprowadzono mini-projekt „Komputer dla babci” polegający na przekazaniu spokrewnionej
rodzinie zastępczej z powiatu olsztyńskiego laptopa podarowanego przez sponsora oraz zakup niezbędnego osprzętu. Rodzina nie posiadała dotąd żadnego sprzętu komputerowego przy czwórce
szkolnych dzieci pod ich opieką.
5. We współpracy z organizacją RAINBOW z Kaliforni przekazano pomoc rzeczową dla dzieci z Domów
dla Dzieci w Wyszkowie (drobny sprzęt komputerowy)

C. Programy zagraniczne
W grudniu 2017 rozpoczęto przygotowywanie (w oparciu o darowiznę celową) projektu z Fundacją
Orla Straż w Iraku, polegającym na pomocy jazydzkim kobietom i ich dzieciom. Zarówno kobiety, jak i
dzieci to osoby uratowane z niewoli ISIS. Projekt składa się z trzech części składowych:
- zaopatrzenie 4 rodzin jazydzkich (są to kobiety z dziećmi, których mężowie zostali zabici lub ich los
jest nadal nieznany) w maszyny do szycia i zwierzęta hodowlane w celu stabilizacji ich sytuacji ekonomicznej
- kurs szycia dla kobiet z tzw. „Obozu Przyjaźni” połączony z opieką nad ich dziećmi
- kolejny miesiąc prowadzenia (wraz z fundacją Our Bridge) zajęć dla kobiet i dzieci w "sierocińcu" dla
dzieci i ich mam w Khanke.
Faktyczna realizacja projektu została rozpoczęta w 2018 roku.
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C. PROGRAMY:
1. Razem dla dziecka i rodziny – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Realizacja projektu FIO „Razem dla Dziecka i Rodziny”
Projekt realizowany od 1 marca 2016 roku, zakończony w dniu 30 listopada 2017. Wysokość dotacji w roku 2017 to 114040,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie w dniu 30 grudnia 2017
zostało złożone sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
W 2017 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. Przeprowadzono 4 spotkania warsztatowe dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji
społecznej z 4 powiatów: olsztyńskiego, nidzickiego, wołomińskiego i wyszkowskiego, w których łącznie uczestniczyło 78 osób
2. Przeprowadzono dwa dwudniowe spotkania szkoleniowe dla trenerów Fundacji Dziecko i Rodzina w Kazimierzu Dolnym, podczas których opracowane zostały 2 programy szkoleniowe
3. Przeprowadzono jedno szkolenie 3-dniowe dla 7 trenerów współpracujących z Fundacją,
podczas których przećwiczone zostały wypracowane programy szkoleniowe.
4. Przeprowadzono 2 szkolenie 3-dniowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich środków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych. Łącznie przeszkolono 65 osób.
5. Przeprowadzono konkurs literacki wśród dzieci z rodzin zastępczych. Konkurs pełnił funkcje
badania potrzeb wśród dzieci.
6. Przeprowadzono 20 konsultacji poszkoleniowych w PCPR-ach oraz ośrodkach pomocy społecznej.
7. Opracowano 1 raport podsumowujących badania ankietowe ilościowe i jakościowe przeprowadzone wśród rodzin zastępczych i rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 4 powiatach.
8. Przeprowadzono konferencję podsumowującą realizacje projektu w dniu 19 października
2017 pt. „Razem dla Dziecka i Rodziny”. W konferencji uczestniczyło 96 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
9. Opracowano i przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje
do zmian legislacyjnych.
2. Perspektywa rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech
Projekt realizowany w ramach Programu Wyszegradzkiego w partnerstwie z organizacjami Usmev ako
Dar (Słowacja), Centrum Psychologicke Pomoci w Ostrawie (Republika Czeska) oraz Csalad, Gyermek,
Ifjusag Kozhasznu Egesulet (Węgry). Dotacja Funduszu w wysokości 21448,65 Euro, z czego w roku
2017 przelano pierwszą transzę w wysokości 17,079 Euro. Pozostała kwota została przelana w roku
2018 po przesłaniu sprawozdania z audytu wydatkowania funduszu.
W ramach Programu zrealizowano:
a/ Warsztat dotyczący opracowania narzędzi badania mocnych stron I potrzeb oraz dobrych pratyk w
ramach systemów rodzinnej pieczy zastępczej w 4 krajach – Ostrawa
b/ Przeprowadzono badania ponad 300 rodzin zastępczych metoda kwestionariusza wspólnego dla 4
krajów
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c/ Opracowano katalog dobrych praktyk w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w 4 krajach
d/ Warsztat na temat programów rekrutacji, kwalifikacji, szkolenia i wsparcia rodzin zastępczych w
Krakowie
e/ Warsztat na temat spokrewnionych rodzin zastępczych w Bratysławie
f/ Opracowano i wydano 4 raporty dotyczące rezultatów badania rodzin zastępczych w 4 krajach
g/ Opracowano dokument dotyczący rekomendacji do zmian w systemach rodzinnej pieczy zastępczej
Badanie w szczególności uwzględniało tematykę relacji pomiędzy rodzina zastepcza a rodzina biologiczną dziecka, stosunku do rodzin biologicznych, kontaktów oraz stosunku rodzin zastępczych do
kwestii realizacji planów reintegracji dziecka z rodziną. Badanie jest ważnym argumentem dotyczącym konieczności zmian w przygotowywaniu i wspieraniu rodzin zastępczych, aby mogły one pełnić
rolę wspierającą w realizacji planów wspierania rodzin biologicznych i wzmacniania ich kompetencji
rodzicielskich – czyli, aby mogły pełnić role opisane w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
3. Otwarte drzwi dla dzieci Europy
Fundacja w ramach członkostwa w organizacji Eurochild uczestniczy w europejskiej kampanii „Otwarte drzwi dla dzieci Europy” . W ramach tego programu przedstawiciel Fundacji Tomasz Polkowski
uczestniczył w dwóch spotkaniach w Brukseli, w trakcie których przedstawiciele organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących omawiali postępy procesu deinstytucjonalizacji. Nastąpiły również spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące postępów procesu
deinstytucjonalizacji w Polsce oraz wykorzystania środków UE na programy wzmacniające usługi dla
rodzin oparte na zasobach społeczności lokalnych rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz przekształcenia pieczy instytucjonalnej.
D. Działalność szkoleniowa:
1. Wypracowanie nowych programów szkoleniowych:
Poza nadal realizowanymi szkoleniami z zakresu opracowania i realizacji planów pomocy dziecku oraz
planów pracy z rodzina opracowano następujące nowe programy szkoleniowe:
A. Plan usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej – przygotowujący do opracowywania i
realizacji narzędzi planu w przypadku usamodzielniającej się młodzieży – w oparciu o autorskie opracowania Tomasza i Agnieszki Polkowskich. Szkolenie realizowane było głównie dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
B. Współpraca służb powiatowych i gminnych w realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z
rodziną – szkolenia realizowane wspólnie dla przedstawicieli PCPR oraz ośrodków pomocy społecznej.
Przygotowywały do wspólnej realizacji planów oraz tworzenia procedur współpracy.
C. Zarządzanie projektami w pomocy społecznej – Program 4 lub 5-dniowego szkolenia przygotowanego we współpracy z firmą ROI Consulting. Szkolenia realizowane były w ramach programu wzmacniania kompetencji rodzin zastępczych oraz pracowników pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Program realizowany był przez ROI Consulting we współpracy z operatorami Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundacja miała we współpracy z ROI Consulting funkcje opracowania programu, pomocy w rekrutacji oraz organizacji szkoleń oraz udziału w ich prowadzeniu. Fundacja pomogła również, korzystając ze środków ROI Consulting, w spełnieniu przez uczestników szko-
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leń z wymogu posiadania wkładu własnego, co umożliwiło uczestnictwo w szkoleniach rodzinom zastępczym oraz pracownikom ośrodków pomocy społecznej i studentom uczelni pedagogicznych.
D. Szkoła Asystentów Rodziny – 230 godzinny program zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w dniu 17 lipca. Nie udało się przeprowadzić efektywnej rekrutacji i rozpocząć
szkolenia w 2017 roku.
2. Realizacja programów szkoleniowych:
A. Plany pomocy dziecku i plany pracy z rodziną: Lublin 19.01, Wrocław 25.01, Grodzisk Mazowiecki
31.01, Zielona Góra 9 i 10.02, Rzeszów 21.02, Opole 23.02, Kluczbork 6-7.03, Zabrze 11-12. 05, Równe
(dom dziecka), Wejherowo (PCPR)
B. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka: Tarnowskie Góry 8-9.03, Wejherowo 19.06, Gostyń 23.08,
Szczecin – Ośrodek Adopcyjny 29.11
C. Plan usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej: Łódź 02.03, Poznań 10.03, Olsztyn 16.03,
Gdańsk 17.03, Kraków 22.03, Katowice 31.05
D. Wykład na konferencji dla rodzin zastępczych na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka w dniu
30 maja 2017
E. Współpraca służb powiatowych i gminnych w opracowaniu i realizacji planów pomocy dziecku i
rodzinie: Nysa 9-10 maja, Zabrze 10-11.09, Nowa Sól 6-8.12, Kępno (PCPR)
F. Zarządzanie projektami w pomocy społecznej (rekrutacja, organizacja i częściowy udział w prowadzeniu zajęć):
Kętrzyn – Czerwiec, Nidzica – Czerwiec, Szczytno – Czerwiec, Olsztyn – wrzesień, listopad, Reszel,
Iława, Elbląg, Kętrzyn - listopad
Udział w wydarzeniach i konferencjach:
1. Konferencja „Włączeni w rozwój” zorganizowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego w
Gdańsku 31 marca – wykład T. Polkowskiego na temat deinstytucjonalizacji.
2. Forum Prorodzinne – zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych w
Szczytnie 10 czerwca – przeprowadzono warsztat na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka.
3. Międzynarodowy Zjazd Trenerów Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza /Adopcja w Pradze
7-9 września.
4. Czynny udział w Kongresie Praw Dziecka 13-15 września 2017 – warsztat Tomasza Polkowskiego w
języku angielskim – „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka”

Działania promocyjne:
1. Film z kampanii Opening Doors funkcjonujący w You Tube i mediach społecznościowych – z
udziałem T. Polkowskiego.
2. Film z wystąpieniem T. Polkowskiego z konferencji w Pradze (Zjazd trenerów PRIDE)
3. Profil Fundacji na Facebook aktualizowany co najmniej raz w tygodniu
4. Strona www.fdir.pl
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3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Fundacja w roku 2016 nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. UCHWAŁY ZARZĄDU:
W roku 2017 odbyły się 5 Zebrań Zarządu Fundacji Dziecko i Rodzina (w dniach 20 stycznia, 23lutego,
18 maj, 25 września i 17 grudnia), podczas których podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1 z dnia 2o stycznia w sprawie zatwierdzenia kandydatur na koordynatorów do
projektów realizowanych przez Fundację
2. Uchwała nr 2 z dnia 20 stycznia w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania trenerów szkoleniowych i prelegentów” na szkoleniach i konferencjach realizowanych przez Fundację.
3. Uchwała nr 3 z dnia 20 stycznia w sprawie przygotowania projektu PO WER 4.3 – Współpraca
międzynarodowa
4. Uchwała nr 4 z dnia 23 lutego 2017 dotycząca przygotowania programu szkoleniowego Szkoła
Asystentów Rodziny do zatwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do
koordynacji upoważniona Agnieszka Polkowska.
5. Uchwała nr 5 z dnia 18 maja 2017 w sprawie uczestnictwa Fundacji Dziecko i Rodzina w przygotowaniach do Kongresu Praw Dziecka 13-15 września w Muzeum Polin. Do koordynacji wyznaczony Tomasz Polkowski.
6. Uchwała nr 6 z dnia 18 maja 2017 w sprawie rozpoczęcia programu konsultacji dla rodziców
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w celu pomocy w reintegracji dzieci z rodziną.
7. Uchwała nr 7 z 18 maja 2017 w sprawie przystąpienia do projektu międzynarodowego z organizacją Amici dei Bambini
8. Uchwała nr 8 z 18 maja 2017 w sprawie podjęcia działań w celu uruchomienia szkoły koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”
9. Uchwała 9 z 18 maja 2017 w sprawie przystąpienia do programu „Razem dla dziecka i rodziny” z firmą Auchan.
10. Uchwała nr 10 z dnia 18 maja w sprawie przystąpienia do współpracy z firmą ROI Consulting
Spółka z o.o. Warszawy w realizacji szkoleń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
w zakresie „Zarządzania projektami w pomocy społecznej”
11. Uchwała nr 11 z dnia 17 grudnia 2017 w sprawie złożenia wniosku w projekcie „polska Pomoc
Rozwojowa” dotyczącego programu pomocy psychologicznej w Gruzji.
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5. PRZYCHODY FUNDACJI
W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OSIĄGNIĘCIA WYNIKU FINANSOWEGO NALEŻY PODAĆ % STOSUNEK
PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z INNYCH ŹRÓDEŁ

DAROWIZNY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

13.165,00

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

203.109,00

Dotacja

205.607,72

RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

421.881,72
0,00

DOCHÓD Z PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO (ODSETKI)
0,13
DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

790,99

POZOSTAŁE PRZYCHODY

0,11

RAZEM PRZYCHODY POZOSTAŁE

791,23

RAZEM

422.672,95

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA :
Koszty realizacji zadań statutowych

3.286,85

Koszty działalności odpłatnej

176.073,34

Koszty pokryte z dotacji i środków własnych związane z realizowanym projektem
Koszty administracyjne

213.605,73
18.940,55

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I ADMINISTRACYJNE
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411.906,47

w tym :
Zużycie materiałów i energii

14.050,71

Usługi obce

348.133,21

Podatki i opłaty

280,00

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

42.653,25

Amortyzacja

0,00

Pozostałe

3.443,14

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

408.560,31

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

Pozostałe koszty finansowe

3.346,16

POZOSTAŁE KOSZTY

3.346,16

7. DANE O :
a. LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
- NA UMOWĘ O PRACĘ
(WYSZCZEGÓLNIĆ STANOWISKO)

Fundacja DZIECKO I RODZINA w dniu 31.12.2017 nie zatrudniała pracowników.
- W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(WYSZCZEGÓLNIĆ STANOWISKO)

Fundacja DZIECKO I RODZINA nie prowadziła działalności gospodarczej i w związku z tym nie zatrudnia osób na stanowiskach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
b. ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ (BRUTTO )
WYNAGRODZENIA

0,00

NAGRODY

0,00

PREMIE

0,00

RAZEM

-
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WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ (BRUTTO)
WYNAGRODZENIA

0,00

NAGRODY

0,00

PREMIE

0,00

RAZEM

-

WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BRUTTO)
WYNAGRODZENIA

0,00

NAGRODY

0,00

PREMIE

0,00

RAZEM

-

c. WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE (BRUTTO)

CONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW FUNDACJI

0,00

OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

0,00

RAZEM

-

d. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ (BRUTTO)
W roku 2017 Fundacja DZIECKO I RODZINA wypłaciła następujące kwoty z tytułu umów cywilnoprawnych
WYNAGRODZENIA

41.405,31

RAZEM

41.405,31

e. UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH Z PODZIAŁEM WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK.
W roku 2017 Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
f.

KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU

W dniu 31.12.2017 Fundacja posiadała jeden rachunek bankowy w banku PKO BP SA.


rachunek bieżący PLN
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pomocniczy rachunek bankowy PLN
pomocniczy rachunek bankowy Euro

PKO BP Warszawa – rachunek podstawowy

12.806,75

PKO BP Warszawa – rachunek pomocniczy EURO

74,57

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH

12.881,32

g. WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK
W roku 2017 Fundacja nie nabyła obligacji. Nie objęła również udziałów ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
h. NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE
W roku 2017 nie nabyła nieruchomości.
i.

NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2017 Fundacja nie nabyła środków

trwałych.
j.

WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH

Bilans Fundacja DZIECKO I RODZINA sporządzony na dzień 31-12-2017 zamyka się kwotą bilansową
69.263,26
PLN.

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM NA TEJ DZIAŁALNOŚCI
(USŁUGI PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

W roku 2017 Fundacja DZIECKOI I RODZINA nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i i samorządowe.
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INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH I PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W dniu 31.12.2017 Fundacja DZIECKO I RODZINA nie posiadała zobowiązań publiczno-prawnych
Fundacja składa następujące deklaracje :
CIT 8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych

PIT 4R deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych
wpłat

W roku 2017 w fundacji nie przeprowadzono kontroli.
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