Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r.
MFRZ/Wer/15.04.2013

Sprawozdanie z działalności
Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych
za rok 2012
Informacja z działalności Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych obejmuje okres od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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):
Barbara Elżbieta Chmura - Prezes Zarządu Fundacji;
Maria Jadwiga Wąszewska Berlińska – Wiceprezes Fundacji;
Marzena Ewa Jaros – Członek Zarządu Fundacji,
Agnieszka Maria Witkowska – Członek Zarządu Fundacji,
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 2012 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:
• Grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, szkolenia i warsztaty
Prowadzono grupę wsparcia. Grupa spotykała się raz w miesiącu. Większość spotkań zawierała
część szkoleniową. Prowadzono warsztaty
zwiększające umiejętności wychowawcze i
komunikacyjne opiekunów i konsultantów fundacji.
• Telefon informacyjno-pomocowy, bezpłatne porady i konsultacje rodzinne i pedagogiczne dla
opiekunów
Telefon był czynny całodobowo. Najczęściej poruszano sprawy dotyczące problemów
wychowawczych z dziećmi, zapytania o wskazanie
sprawdzonych specjalistów (lekarzy,
terapeutów, rehabilitantów), możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego, finansowego,
rzeczowego, pytano o prawa i obowiązki opiekuna zastępczego i wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej. Porady i konsultacje prowadzono najczęściej w siedzibie fundacji, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub mailowo). W 2012 r. konsultacje i porady prowadzono
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•

•

również podczas wyjazdu wakacyjnego rodzin uczestniczących w programie edukacyjnointegracyjnym.
Reprezentowanie interesów środowiska rodzinnej opieki naturalnej i pieczy zastępczej wobec
organów administracji publicznej oraz innych instytucji
Przedstawiciele Fundacji pomagali opiekunom zastępczym w przygotowywaniu wniosków i pism do
organów administracji publicznej i instytucji pomagających dzieciom.
Prowadzenie i wspieranie programów terapeutycznych, profilaktycznych, socjalnych na rzecz rodzin
oraz pomoc osobom niepełnosprawnym
Realizowano zadanie zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach projektu „Wsparcie
opiekunów zastępczych szansą i gwarantem lepszej przyszłości dla dzieci ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym” Zadanie publiczne miało na celu wsparcie rodzin zastępczych i
rodzinnych domów dziecka poprzez umożliwienie łatwego i szybkiego uzyskania bezpłatnych porad
i konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i rodzinnych udzielanych przez specjalistów (w
kontakcie bezpośrednim, telefonicznym lub mailowym), uzyskanie wstępnej oceny/diagnozy grupy
dzieci z zakresu sensoryki i motoryki oraz wymianę doświadczeń i informacji z pozostałymi
opiekunami uczestniczącymi w programie zadania. Zadanie odpowiadało na najczęściej zgłaszane
potrzeby związane z trudnościami, których źródłem jest przyjęcie w opiekę zastępczą dzieci po
traumie odrzucenia, z licznymi deficytami i dysfunkcjami, często z poważnymi schorzeniami (w tym
z orzeczeniem o niepełnosprawności), sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Fundacja zorganizowała również wyjazd wakacyjny dla 8 rodzin (łącznie 50 osób), podczas którego
realizowano
programy
edukacyjno-integracyjne dotowane ze środków Fundacji Rodzin
Adopcyjnych, Fundacji Polsat w ramach programu „Rodzina-Dom Budowany Miłością” oraz
Fundacji Oriflame Dzieciom.
• Organizowanie upominków i pomocy rzeczowej dla dzieci i opiekunów rodzinnej pieczy zastępczej
Fundacja pomagała w pakowaniu i rozwiezieniu upominków świątecznych przygotowywanych
przez „Akcję Miś” dla współpracujących z Fundacją rodzin, wytypowała dzieci, które otrzymały
upominki od MDDP, organizowała wsparcie rzeczowe dla kilku rodzin z pieczy zastępczej.
Większość rodzin będących podopiecznymi MFRZ otrzymały część wyposażenia szkolnego dla
dzieci.
2. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dzieciom zagrożonym
utratą opieki rodzicielskiej oraz dzieciom odrzuconym, zaniedbanym, krzywdzonym.
Formy pomocy:
• dofinansowanie wypoczynku rodzinnego dla 8 rodzin (łącznie 50 uczestników) oraz leczenia,
terapii, rehabilitacji i wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (ok.20
dzieci),
• organizowanie zabaw i zajęć dla dzieci z elementami edukacyjnymi i terapeutycznymi oraz
wycieczek historyczno-edukacyjnych
•
organizowanie upominków świątecznych dla dzieci rodzinnej pieczy zastępczej i dzieci z ubogich
rodzin biologicznych .
3. pomoc rodzinom mającym trudności w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, rodzinom w kryzysie,
dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami uzależnień, zagrożonym utratą lub ograniczeniem praw
rodzicielskich;
Fundacja zorganizowała pomoc rzeczową dla jednego byłego wychowanka pieczy zastępczej, oraz
rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i jednocześnie rodziny adopcyjnej dla 4
rodzeństwa.
4. 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 pomocy finansowej i rzeczowej dla
potrzebujących
Fundacja organizowała udzielenie pomocy rzeczowej dla kilku rodzin, z terenu całego kraju, w
bardzo trudnej sytuacji życiowej.
5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez:
• poszerzanie wiedzy opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom
społecznym w ramach spotkań grup wsparcia.
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•

przeprowadzenie programów edukacyjno-terapeutycznych i włączanie elementów edukacyjnych w
zabawy i zajęcia dla dzieci.
pogadanka dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień w trakcie wyjazdu wakacyjnego.

W 2012 roku Fundacja realizowała swoje cele podejmując samodzielną działalność oraz realizując
projekty:
• „Wsparcie opiekunów zastępczych szansą i gwarantem lepszej przyszłości dla dzieci ze
•

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym” sfinansowane ze środków pozyskanych od
Wojewody Mazowieckiego.
„Budujemy RODZINĘ” sfinansowane ze środków Fundacji Polsat, Fundacji Oriflame Dzieciom i
Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

Zadania realizowane przez Mazowiecką Fundację Rodzin Zastępczych w 2012 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 i finansowej dla
potrzebujących, dofinansowywanie leczenia, terapii i rehabilitacji dzieci
Dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Fundacji otrzymały świąteczne podarunki od MDDP Sp.
z o. o i Akcji Miś współpracującej ze Stowarzyszeniem „Podaj Rękę”. Fundacja organizowała
pomoc rzeczową oraz pomoc wzajemną rodzin - m. in. wymianę odzieży itp.
Fundacja zapewniła dofinansowanie udziału w programie edukacyjno-integracyjnym podczas
wyjazdu wakacyjnego dla 50 osób – 8 rodzin z pieczy zastępczej.. Zorganizowano pomoc rzeczową
dla rodzin zastępczych w bardzo trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.
• organizowanie zajęć i zabaw dla dzieci oraz spotkań okolicznościowych, bezpłatnych wejściówek do
teatrów i na widowiska dla dzieci – CYRK Korona, Teatr Kamienica, Teatr Polonia
• działania profilaktyczne zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci podczas prowadzonych dla
nich zajęć, w tym terapeutycznych, zabaw, spotkań okolicznościowych oraz prowadzenie
ukierunkowanych szkoleń dla opiekunów.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla opiekunów zastępczych i kandydatów na opiekunów
• spotkania edukacyjne
dla opiekunów z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych
zawodowych i niezawodowych dotyczące wstępnej diagnozy deficytów u wychowanków
• przeprowadzenie kursu pomocy psychologicznej dla konsultantów MFRZ w ramach realizacji
projektu „Wsparcie opiekunów zastępczych szansą i gwarantem lepszej przyszłości dla dzieci ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym”

3. Prowadzenie i wspieranie programów terapeutycznych, profilaktycznych dla rodzin
• zorganizowano dla 50 osób ( 8 rodzin) wyjazd wakacyjny edukacyjno-integracyjny, podczas którego
przeprowadzono pogadanki profilaktyczne dla młodzieży i spotkania grupy wsparcia.
• uwzględnienie zagadnień dotyczących profilaktyki uzależnień w realizowanych przez Fundacje
comiesięcznych grupach wsparcia (z wyłączeniem okresu wakacji)
4. Prowadzenie bezpłatnych porad pedagogicznych i rodzinnych
Porady i konsultacje prowadzone są telefonicznie oraz w siedzibie fundacji, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub mailowo). W 2012 r. konsultacje i porady były prowadzone
również podczas wyjazdu wakacyjnego rodzin uczestniczących w programie edukacyjnointegracyjnym w Tuchomii.
5. Propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej, współpraca z organizacjami, instytucjami, jednostkami
administracji publicznej pomagającymi dziecku i rodzinie
• Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz
strony na Facebooku,
• Przyjmowanie w swoich domach kandydatów na opiekunów zastępczych
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•

współpraca z Fundacją Rodzin Adopcyjnych, Fundacją „Przyjaciółka”, Fundacją Oriflame
Dzieciom, Akcją Miś, Fundacją BGŻ przy zadaniach z zakresu działalności statutowej,
czynny udział w posiedzeniach Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego pracujących nad
usprawnieniem pieczy zastępczej i wspierania rodziny biologicznej.
Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, które przekazywało
opiekunom zastępczym informację o możliwości korzystania ze wsparcia Fundacji- wstępna
diagnoza dzieci.
Kontakty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Pragi-Północ.

6. Reprezentowanie interesów środowiska rodzinnej pieczy zastępczej i naturalnej wobec organów
administracji publicznej i innych instytucji.
Przedstawiciele Fundacji pomagali opiekunom zastępczym w przygotowywaniu wniosków i pism do
organów administracji publicznej i instytucji pomagających dzieciom.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym
• Kilkoro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczyło w projekcie obejmującym
wstępną diagnozę pedagogiczną.
• Fundacja dofinansowała przeprowadzenie terapii pedagogicznych dla najbardziej potrzebujących
dzieci w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
8. Integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej, organizacja spotkań okolicznościowych, bezpłatne
wejścia do teatrów, na imprezy kulturalne
Fundacja uczestniczyła w organizacji imprezy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
integrującej środowisko rodzinnej opieki zastępczej oraz promującej rodzinne formy opieki
zastępczej. Fundacja rozdysponowywała bezpłatne bilety na spektakle dla rodzin z dziećmi
korzystając z zaproszeń Teatru Kamienica, Teatru Polonia, Cyrku Korona oraz zaproszenia Fundacji
Oriflame Dzieciom na światową premierę filmu „Królewna Śnieżka”.
9. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
Fundacji
Przedstawiciele Fundacji brali czynny udział w konsultacjach z przedstawicielami Komisji
Sejmowych i posiedzeniach Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego przygotowującej i
opiniującej akty prawne dotyczące pieczy zastępczej.
Efektywność realizowanych przez Fundacje zadań
Z różnych form działalności pomocowej w 2012 r. skorzystali:
Z pomocy niematerialnej:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ok. 25 rodzin uczestniczyło w spotkaniach grupy wsparcia,
ok. 20 dzieci uczestniczyło w zajęciach organizowanych dla nich w czasie, gdy opiekunowie
spotykali się w ramach grupy wsparcia.
50 osób (dzieci i opiekunowie zastępczy) brało udział w programach edukacyjnych podczas
wyjazdu wakacyjnego;
8 osób uczestniczyło w kursie psychologicznym dla konsultantów MFRZ;
ok. 50 rodzin z terenu całego kraju korzystało z telefonu informacyjno-pomocowego zgłaszając się
po telefoniczne porady i informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego,
około 100 osób (dzieci, opiekunów zastępczych i zaproszonych gości) uczestniczyło w obchodach
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (zabawy dla dzieci i opiekunów - kręgle, konsultacje dla
opiekunów zastępczych prowadzone przez członków zarządu MFRZ oraz porady kosmetyczne –
zaproszona konsultantka kosmetyczna, integracja środowiska,),
ok. 150 dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymało upominki świąteczne od Akcji Miś,
ok. 50 dzieci otrzymało upominki od firmy Doradztwa Podatkowego MDDP,
ok. 20 rodzin otrzymało pomoc rzeczową w ramach programu realizowanego przez Fundacje BGŻśrodki czystości, artykuły szkolne i inne;
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dla 10 rodzin zorganizowano pomoc rzeczową w formie przekazywania odzieży i sprzętu
gospodarstwa domowego,
we wrześniu 2012 roku ok. 80 dzieci otrzymało artykuły szkolne potrzebne w edukacji.
bezpłatne bilety na spektakle dla rodzin z dziećmi ok.250 osób korzystając z zaproszeń Teatru
Kamienica, Teatru Polonia, Cyrku Korona oraz zaproszenia Fundacji Oriflame Dzieciom na
światową premierę filmu „Królewna Śnieżka”.

Z pomocy finansowej:
•
•

5 rodzin otrzymało dofinansowanie do terapii, rehabilitacji i wypoczynku dzieci na łączną kwotę
22.820.49zł
50 osób uczestniczących w programach edukacyjno-integracyjnych nie poniosło kosztów opłat za
wyjazd do Tuchomii.

Rezultaty prowadzonej działalności to m. in.:
•
•
•
•
•
•
•
III.

Zwiększanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych opiekunów zastępczych
Nabywanie przez dzieci i młodzież umiejętności radzenia sobie z agresją własną jak i rówieśników,
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu opiekunów zastępczych poprzez udział w grupach wsparcia,
wymianę doświadczeń w pracy z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej,
Nabycie i pogłębienie umiejętności konsultowania i pomagania innym, zwiększenie świadomości
pomagających w zakresie wsparcia dla innych, poszerzenie umiejętnośi lepszego radzenia sobie w
sytuacjach trudnych.
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
Spotkania integrujące środowisko rodzinnej pieczy zastępczej w swobodnej atmosferze ( obchody
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkanie wigilijne i wielkanocne, wyjścia do teatru i kina)
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

według

wpisu

do

rejestru

W 2012 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 2012 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 2012 wynosiły łącznie 132 361,67 zł., w tym:
1) Darowizny od osób fizycznych w wysokości
35 568,46 zł. w tym: 25 792,92 zł. z
odpisów 1% PDOF
2) Darowizny celowe
6 910,00 zł.
3) Darowizny od osób prawnych
30 400,00 zł.
4) Dotacje
12 500,00 zł.
5) Zbiórki publiczne
6 990,00zł
6) Nadwyżki z lat ubiegłych
39 993,21 zł.
Pozostałe przychody operacyjne
0,00 zł.
Przychody finansowe wyniosły
0,00 zł.
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.
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VI.

Informacja o poniesionych kosztach na:
a)
b)
c)

d)

VII.

realizację celów statutowych:
W 2012 r. koszty działalności statutowej Fundacji wynosiły 89 299,48 zł.
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
W 2012 r. koszty administracyjne wynosiły łącznie
13 057,58 zł.
działalność gospodarczą:
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie poniosła żadnych
kosztów z tego tytułu.
pozostałe koszty:
W 2012 r. pozostałe koszty(finansowe operacyjne) wynosiły:
0,00 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 2012r. 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 2012 r. 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 2012 r. Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń tego rodzaju.
wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Fundacja nie wypłacała takich wynagrodzeń.
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 2012 r. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Na dzień 31.12.2012 r. Fundacja miała na rachunkach bankowych w Banku Millennium SA
kwotę w wysokości 30 842,86 zł.,
wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
W 2012 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 2012 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
nabytych pozostałych środkach trwałych:
W 2012 r. 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 2012 sporządzony na
dzień 31.12.2012 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31 541,13 zł.
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły
236,52 zł.
Środki pieniężne wynosiły łącznie:
31 541,13 zł. w tym:
środki na rachunkach bankowych w PLN
–
30 842,86 zł.
środki pieniężne w kasie
–
698,27 zł.
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Rachunek wyników wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 30 004,61
zł. Nadwyżka ta zwiększy przychody z działalności statutowej w 2013 r.

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 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. zrealizowano zadanie publiczne „Wsparcie opiekunów
zastępczych szansą i gwarantem lepszej przyszłości dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym” określonego w umowie nr WPS.VI.53/2012. Zadanie było zlecone i współfinansowane ze
środków Województwa Mazowieckiego.
 Ze specjalistycznego wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego
skorzystały:
- 23 osoby z 17 rodzin uczestnicząc w spotkaniach grupy wsparcia,
- 5 osób z indywidualnych konsultacji/porad psychologa,
- 22 osoby z poradnictwa pedagogicznego,
- 4 rodziny z poradnictwa rodzinnego w kontakcie osobistym.
Wszystkie te osoby mogły skorzystać ze specjalistycznego wsparcia bezpłatnie, oszczędzając czas na
oczekiwanie w kolejkach do specjalistycznych instytucji.
 Pogłębienie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Ponad 40 osób korzystających ze specjalistycznego wsparcia oraz uczestniczących w szkoleniu
potwierdziło pogłębienie umiejętności lepszego radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach.
 Wstępna ocena i diagnoza rozwoju sensorycznego i motorycznego dzieci
26 dzieci z 14 rodzin zastępczych uzyskało ocenę, wstępną diagnozę rozwoju sensorycznego i
motorycznego. Opiekunom przekazano zalecania ukierunkowanych działań pomocowych dla dzieci i
ewentualnie bardziej szczegółowej diagnozy bez straty czasu na oczekiwanie w kolejkach w przychodniach
specjalistycznych..
 Nabycie i poszerzenie umiejętności konsultowania i pomagania rodzinom zastępczym i innym
potrzebującym wsparcia,
8 osób wzięło udział w szkoleniu „Kurs pomocy psychologicznej”. Wszystkie stwierdziły, że szkolenie
spełniło ich oczekiwania . Dostarczyło wzmocnienia i rozwinięcia umiejętności pomocy innym osobom
bez uszczerbku własnych zasobów. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w dalszej działalności
pomocowej na rzecz dzieci w rodzinnej opiece zastępczej i ich opiekunów zastępczych oraz rodziców
biologicznych.
Pozostałe rezultaty zadania:
 Niwelowanie trudności w wychowaniu przyjętych dzieci i wzmocnienie poczucia własnych
kompetencji,
 Zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego zarówno w roli rodzica zastępczego jak i
„pomagacza”.
 Integracja środowiska rodzin zastępczych, budowanie wspólnego zaufania, budowanie systemu
samopomocy
 Poznanie nowych narzędzi do pracy zarówno z wychowankami jak i rodziną biologiczną.
 Poznanie postrzegania świata przez osoby wychodzące z uzależnienia od alkoholu i innych środków
uzależniających.
 Zdobycie umiejętności pisania obiektywnych informacji-opinii na potrzeby Sądu Rodzinnego i innych
instytucji
Powyższe rezultaty dotyczą wszystkich osób korzystających ze wsparcia w ramach uczestnictwa w grupie
pomocowej, poradnictwa oferowanego poprzez realizację zadania - tj. ok. 70 osób dorosłych.
Ogólny koszt realizacji zadania wynosił 16 875,31zł, w tym przyznana dotacja ze środków Wojewody
Mazowieckiego 12 500,00 zł, wkład własny finansowy 4 375,31 zł. Fundacja złożyła sprawozdanie i
rozliczyła realizację zadania terminowo.

IX.

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
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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:

Barbara Elżbieta Chmura – Prezes Zarządu

Maria Jadwiga Wąszewska-Berlińska – Wiceprezes Zarządu

Marzena Ewa Jaros – Członek Zarządu

Agnieszka Maria Witkowska – Członek Zarządu
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