Warszawa, dnia 16 maja 2018r.
MFRZ/Wer/16.05.2018

Sprawozdanie z działalności
Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych
za rok 2017
Informacja z działalności Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych obejmuje okres od
dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
I.

Dane i cele statutowe Fundacji

a) nazwa Fundacji: Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
b) siedziba i adres: ul. Nowogrodzka nr 49, 00-695 Warszawa
c) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym
numerem identyfikacyjnym w systemie REGON:
27.07.2006 r.; numer KRS 0000261167; REGON 140627779
d) dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania):
Sylwia Łysakowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji,
Waldemar Łysakowski – Członek Zarządu Fundacji,
Ewa Piotrowska - Prezes Zarządu
e) Cele statutowe Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych
Zgodnie z § 8 Statutu Fundacji celem Fundacji jest:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w
rodzinnej pieczy zastępczej, osobom
sprawującym tę pieczę oraz propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej;
2. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dzieciom
zagrożonym utratą opieki rodzicielskiej oraz dzieciom odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym;
3. pomoc rodzinom mającym trudności w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, rodzinom w
kryzysie, dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami uzależnień, zagrożonym utratą lub
ograniczeniem praw rodzicielskich;
4. wspieranie rodzin, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz wyrównywanie ich
szans życiowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.
II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, efektywność realizowanych zadań

W 2017 r. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych realizowała swoje cele poprzez:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w
rodzinnej pieczy zastępczej, osobom
sprawującym tę pieczę oraz propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej:
 Prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych
W 2017 r prowadzone były grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, odbywały się raz w
miesiącu, z wyjątkiem wakacji. W spotkaniach grup wsparcia uczestniczyło 7 rodzin
zastępczych.
 Prowadzenie telefonu informacyjno-pomocowego, bezpłatnych porad i konsultacji
rodzinnych i pedagogicznych dla opiekunów,
W 2017 r. telefon był czynny całodobowo. Najczęściej poruszano sprawy dotyczące
problemów wychowawczych z dziećmi, problemów zdrowotnych, poszukiwania specjalistycznej
pomocy i wsparcia zarówno dla dzieci w pieczy zastępczej jaki i rodziców zastępczych i ich
własnych rodzin. Pytano również o prawa i obowiązki opiekuna zastępczego i wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej, oraz osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna zastępczego
(gdzie i jakie szkolenia powinni ukończyć). Porady i konsultacje prowadzono najczęściej w
siedzibie fundacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub mailowo).
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2.

3.
4.

5.

Organizowanie upominków i pomocy rzeczowej dzieci i opiekunów rodzinnej pieczy
zastępczej.
-Fundacja uczestniczyła w przekazaniu upominków świątecznych dla 38 dzieci z rodzin
zastępczych,
pomoc rodzinom mającym trudności w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, rodzinom w
kryzysie, dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami uzależnień, zagrożonym utratą lub
ograniczeniem praw rodzicielskich - 5 rodzin
wspieranie rodzin, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz
wyrównywanie ich szans życiowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez:
prowadzenie działalności charytatywnej, w tym organizowanie rzeczowej dla potrzebujących:
przekazano odzież i obuwie dla 31 dzieci z 12 rodzin, książki dla 43 dzieci z 22 rodzin, gry
planszowe i zabawki dla 69 dzieci z 54 rodzin,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez:
 poszerzanie wiedzy opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
patologiom społecznym podczas spotkań grup wsparcia oraz w trakcie realizacji projektu
Program informacyjno-edukacyjny dotyczący problemu pica alkoholu wśród kobiet i
dziewcząt.

Zadania realizowane przez Mazowiecką Fundację Rodzin Zastępczych w 2017 r.:
1. Pomoc dzieciom i opiekunom rodzinnej pieczy zastępczej, działania zmierzające do zaspokajania
potrzeb środowiska rodzin zastępczych, w tym usamodzielnionych wychowanków pieczy
zastępczej oraz pomoc dla osób potrzebujących
 organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów zastępczych,
 prowadzenie telefonu informacyjno-pomocowego
 organizowanie pomocy społecznej dla rodzin,
 działalność charytatywna, w tym organizowanie pomocy rzeczowej– łącznie dla 5 rodzin.
Fundacja organizowała pomoc rzeczową oraz pomoc wzajemną rodzin - m. in. wymianę
odzieży itp.
Zorganizowano pomoc rzeczową dla rodzin zastępczych w bardzo trudnych sytuacjach
życiowych i materialnych.

Organizacja wolontariatu (wolontariat akcyjny)
3. Prowadzenie i wspieranie programów terapeutycznych, profilaktycznych dla rodzin:
 Fundacja zorganizowała szkolenie: Program Informacyjno –edukacyjny dot. picia
alkoholu wśród dziewcząt i kobiet. Program szkoleniowo – informacyjny obejmował
m.in. problematykę opieki nad dzieckiem z płodowym zespołem alkoholowym (FAS.) W
programie wzięło udział 30 osób. W czasie projektu zapewniona została opieka nad
dziećmi wychowywanymi przez uczestników Programu.
 Fundacja zorganizowała szkolenie we współpracy z PCPR w Legionowie oraz Koalicją na
Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szkolenie pt.: Rozumienie i budowanie przywiązania.
Szkolenie prowadzone było przez trenerów Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki
Zastępczej. Wzięło w nim udział 20 osób.
 Prowadzenie bezpłatnych porad pedagogicznych i rodzinnych oraz coachingu.
 Porady i konsultacje prowadzone są telefonicznie oraz w siedzibie fundacji, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub mailowo).
4. Propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej, współpraca z organizacjami, instytucjami,
jednostkami administracji publicznej pomagającymi dziecku i rodzinie
 Prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz strony na Facebooku,
 Działania informacyjne na temat pieczy zastępczej w audycjach radiowych i telewizyjnych:
Reportaż dot. dzieci z FAS w programie „Wystarczy chcieć” w Polsat News (29.10.2017)
Reportaż dot. rodzicielstwa zastępczego w TVP3 w programie „Echa Dnia” (18.04.2017)
Reportaż dot. rodzicielstwa zastępczego w TV Polsat w programie „Wydarzenia”
(04.02.2017)
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W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego fundacja wydała kalendarz promujący ideę
rodzicielstwa zastępczego. W sesji zorganizowanej we współpracy z firmą COTY Polska Sp.
z o.o. w lipcu 2017 wzięło udział 12 mam zastępczych prezentujących hasła związane z
rodzicielstwem zastępczym. Kalendarze zostały przekazane do instytucji zajmujących się
rodzicielstwem zastępczym, do rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.
Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi przy zadaniach z zakresu działalności
statutowej,
Czynny udział w posiedzeniach Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego pracującej nad
usprawnieniem pieczy zastępczej i wspieraniem rodziny biologicznej.
Udział Przedstawiciela fundacji w szkoleniach wewnętrznych dla trenerów Koalicji na Rzecz
Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Wystąpienie o nadanie odznaczenia państwowego przez Prezydenta RP dla wyróżniającej się
rodziny prowadzącej rodzinę zastępczą.
Udział przedstawicieli fundacji w V Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie
organizowanym przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,

8. Integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej, organizacja spotkań okolicznościowych,
bezpłatne wejścia do teatrów, na imprezy kulturalne
 Fundacja zorganizowała we współpracy z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Kaczeniec w
Ząbkach piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W pikniku uczestniczyło
około 110 osób. Prowadzone były gry i zabawy dla dzieci we współpracy z restauracją
McDonalds w Błoniu oraz konkurs plastyczny „Moje marzenia”. Piknik odbył się w dniu
24.06.2017.


Fundacja brała udział w organizacji pikniku dla rodzin zastępczych we współpracy z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie warszawskim zachodnim. Piknik odbył
się w Bramkach na terenie Domu Pomocy Społecznej i wzięło w nim udział 78 osób.
Fundacja organizowała konkursy sportowe oraz zajęcia plastyczne dla dzieci. Piknik odbył się
w dniu 09.09.2017.



Fundacja zorganizowała również :
 Spotkanie bożonarodzeniowe dla rodzin zastępczych spokrewnionych (10 rodzin w tym
12 dzieci)
 Warsztaty decoupage (29.07.2017), w których uczestniczyło 12 dzieci z Rodzinnych
Domów Dziecka
 Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, seans
„Halo Ziemia”, wystawa Niebo Kopernika (02.08.2017), w którym uczestniczyło 40 osób
 Ścianka wspinaczkowa Camp4 (21.08.2017) – 20 osób
 Zoo (02.05.2017) – 50 osób
 Papugarnia Carmen (22.06.2017) – 20 osób
 Kino Cinema City Sadyba film „Tarapaty” - 6 osób
 Wystawa Klocków Lego na PGE Narodowy (29.12.2017) – 25 osób
 Cyrk Zaleski (21.10.2017) – 30 osób
 Muzeum Powstania Warszawskiego (29.10.2017) – 20 osób
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (02.12.2017) – 20 osób
 Bal karnawałowy (styczeń 2017) –uczestniczyło 74 dzieci i 30 opiekunów
 Bal karnawałowy (styczeń 2017) – we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim – uczestniczyło 80 dzieci wraz z opiekunami.

Efektywność realizowanych przez Fundacje zadań
Z różnych form działalności pomocowej w 2017 r. skorzystali:
Z pomocy niematerialnej:
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7 rodzin uczestniczyło w spotkaniach grupy wsparcia,
ok. 50 rodzin z terenu całego kraju korzystało z telefonu informacyjno-pomocowego
zgłaszając się po telefoniczne porady i informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego,
około 110 osób (dzieci, opiekunów zastępczych i zaproszonych gości) uczestniczyło w
obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
dla 12 rodzin zorganizowano pomoc rzeczową w formie przekazywania odzieży i obuwia
ponad 200 osób uczestniczyło w różnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych

Z pomocy finansowej:
 1 rodzina otrzymała dofinansowanie na leczenie, wypoczynek i zajęcia dodatkowe dzieci na
łączną kwotę 8 383,41 zł.
Rezultaty prowadzonej działalności to m. in.:





III.

Rozszerzanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych opiekunów zastępczych
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu opiekunów zastępczych poprzez udział w grupach
wsparcia, wymianę doświadczeń w pracy z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach
opieki zastępczej,
Przekazywanie informacji o możliwości uzyskania pomocy świadczonej przez Fundację i inne
podmioty zajmujące się rodzinną opieką zastępczą oraz o lekarzach, terapeutach, poradniach
psychologicznych i innych specjalistach,
Pomoc finansowa i organizacja pomocy finansowej i rzeczowej,
Spotkania integrujące środowisko rodzinnej pieczy zastępczej w swobodnej atmosferze
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

W 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie była wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

Odpisy Uchwał Zarządu z 2017 r. stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.
V.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Przychody Fundacji z działalności statutowej w roku 2017 wynosiły łącznie 138459,46zł., w tym:
1) Darowizny od osób fizycznych w wysokości
87 243,00, w tym z odpisów 1%
PDOF 82855,40 zł
2) Darowizny celowe
0,00 zł
3) Darowizny od osób prawnych
8437,50 zł
4) Dotacje
…….. zł
5) Nadwyżki z lat ubiegłych
42778,96 zł
Pozostałe przychody operacyjne
…….. zł
Przychody finansowe wyniosły
…….. zł
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.
VI.

Informacja o poniesionych kosztach na:
a)
b)

realizację celów statutowych:
W 2017 r. koszty działalności statutowej Fundacji wynosiły :
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
W 2017 r. koszty administracyjne wynosiły łącznie
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26714,08 zł
5523,19 zł.

c)

d)

VII.

działalność gospodarczą:
W 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie poniosła żadnych
kosztów z tego tytułu.
pozostałe koszty:
W 2017 r. pozostałe koszty(finansowe operacyjne) wynosiły:
0 zł

Dane o:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej:
W 2017r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - nie zatrudniała więc żadnego
pracownika w tego rodzaju działalności.
łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
W 2017r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń.
wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia:
W 2017 r. Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń tego rodzaju.
wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
4 840,49 zł
udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
W 2017 r. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja miała na rachunkach bankowych w Banku
Millennium SA kwotę w wysokości 108020,67 zł.,
wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
W 2017 r. Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji w
spółkach prawa handlowego.
nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie:
W 2017 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
nabytych pozostałych środkach trwałych:
W 2017. Fundacja nie nabyła środków trwałych.
wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Bilans Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych za rok obrotowy
2017
sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą
108655,53 zł.
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły. Zobowiązania krótkoterminowe
wynosiły 1133,34 zł.
Środki pieniężne wynosiły łącznie:
108317,96 zł w tym:
środki na rachunkach bankowych w PLN
–
108020,67 zł
środki pieniężne w kasie
–
297,29 zł
Rachunek wyników wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości
28 370,38 zł. Nadwyżka ta zwiększy przychody z działalności statutowej w 2015 r.
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VIII.

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. Fundacja nie realizowała zadań publicznych.
IX.

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
terminowo. Fundacja składała deklarację PIT-4 i CIT 8/0 z załącznikami.

X.

Informacja o kontrolach w Fundacji.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.
Zarząd Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych:

Sylwia Łysakowska – Wiceprezes Zarządu
Waldemar Łysakowski - Członek Zarządu
Ewa Piotrowska - Prezes Zarządu
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