
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji “Sto Pociech” w 2010 roku

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI “STO POCIECH”

W 2010 ROKU

1. FUNDACJA „STO POCIECH”

Numer KRS: 000278980,
Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
rejestracja w dniu 20.04.2007
Numer REGON: 140950842
Siedziba i adres:
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Na realizację celów statutowych Fundacji „Sto Pociech”, Polska Prowincja Zakonu 
Kaznodziejskiego OO. Dominikanów (dalej PPZKD) użyczyła Fundacji część budynku przy 
ul. Freta 20/24a o powierzchni 374,7 m2 oraz ogród o powierzchni 1503 m2 przylegający do 
budynku.
Zarząd:
Prezes Zarządu - Mirosław Pilśniak, zam. 00-227 W-wa, ul. Freta 10
Członek Zarządu - Katarzyna Dołęgowska-Urlich, zam. 02-785 W-wa, ul. Nutki 1/1
Członek Zarządu - Dorota Piszczatowska, zam. 02-786 W-wa, ul. Symfonii 1/31

Cele statutowe:

1.  Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność 
edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji 
zdrowia i pomocy społecznej. 
2.  Celami szczegółowymi Fundacji są: 

2.1.  wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno 
dzieci jak i rodziców, 
2.2.wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, 
zawodowym i ekonomicznym:
- promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; 
- kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości 
oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,
- przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na 
rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych 
dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w 
kryzysie emocjonalnym), 
- wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem 
niepełnosprawności,
- wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do 
przyszłości), 
- propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz 
wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca,
- propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego, 
- przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego, 
2.3. działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu posłannictwa Zakonu 
Dominikanów.
2.4. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody 
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i środowiska naturalnego, kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ        FUNDACJI “STO   
POCIECH” W 2010

2.1. W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2010 ROKU FUNDACJA 
               REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:  

2.1.1. PROJEKT “STO POCIECH - MIEJSCE WCZESNEJ PROFILAKTYKI I INTEGRACJI. 
ZANIM MAŁE PROBLEMY STANĄ SIĘ WILEKIMI PROBLEMAMI SPOŁECZNYMI” 
Warsztaty, wykłady, spotkania oraz oferta konsultacyjna wspierająca rozwój najmłodszych 
dzieci (od 0 do 4 lat) oraz wzmacniająca rodziców w postawie odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. Zajęcia pomyślane tak, by w ich trakcie dzieci były wraz  z rodzicami. 
Działania realizowane w ramach Klubiku Maluchów i Rodziców „Sto Pociech”.

Cele: wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno 
dzieci, jak i rodziców; wczesna profilaktyka ukierunkowana na prawidłowy rozwój 
emocjonalny, społeczny i osobowy dziecka; kształtowanie prawidłowej komunikacji 
interpersonalnej rodzic-dziecko; kształtowanie dobrej relacji między rodzicami; zapobieganie 
wszelkim dysfunkcjom, które pojawiają się w rodzinach z maluchami.

Realizacja: 
Kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji.
styczeń – czerwiec 2010 we wtorki i czwartki
wrzesień - grudzień 2010 od poniedziałku do soboty

W ramach projektu zrealizowano:
a) cykle warsztatowe dla najmłodszych dzieci i i ich rodziców: 

Maluchy, raki, pełzaki - grupy zabawowe dla najmłodszych dzieci (6-18 miesięcy) 
umożliwiające maluchom odkrywanie i poznanie otaczającego świata oraz ćwiczenie nowych 
umiejętności w przestrzeni stymulującej  zmysły i w towarzystwie rówieśników.
Realizacja: 68 warsztatów
Liczba uczestników warsztatów – ok. 984 dzieci i ich rodziców

Czuję, patrzę, słucham - grupy zabawowe dla maluchów (18 -36 miesięcy) pomyślane tak, 
aby poprzez ukierunkowaną zabawę jak najefektywniej stymulować rozwój dziecka (m.in. 
koordynację wzrokowo - ruchową, inteligencję emocjonalną i muzyczną).
Realizacja: 91 warsztatów
Liczba uczestników warsztatów – ok. 1032 dzieci i ich rodziców

Brykanki, przewalanki - grupy zabawowe dla maluchów (18-36 miesięcy) umożliwiające 
dzieciom radosną zabawę poprzez ćwiczenia ruchowo-przestrzenne (z zakresu motoryki 
dużej) i proste zadania plastyczne (ćwiczenia z zakresu motoryki małej), zaś rodzicom 
podpowiadające, jak w przestrzeni domowej wspierać rozwój dziecka poprzez zabawę. 
Realizacja: 56 warsztatów,
Liczba uczestników warsztatów –  ok. 600 dzieci i ich rodziców

Śpiewanki, tańcowanki – warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci (1,5 -3 lata) przy muzyce 
granej na żywo, metodycznie odwołujące się do choreoterapii oraz kinezjologii edukacyjnej.
Realizacja: 10 warsztatów
Liczba uczestników warsztatów –  ok. 300 dzieci i ich rodziców
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Czytanie na dywanie – warsztaty literacko-plastyczne dla najmłodszych miłośników książek 
(2,5-4 lata).
Realizacja:19 warsztatów
Liczba uczestników warsztatów – ok. 245 dzieci i ich rodziców

Zabawy z dźwiękiem - warsztaty muzyczne dla dzieci (1,5-3 lata) rozbudzające i 
pogłębiające wrażliwość muzyczną poprzez wsłuchiwanie się i eksperymentowanie z 
rozmaitymi dźwiękami wydobywanymi z profesjonalnych instrumentów oraz różnych 
sprzętów domowego użytku.
Realizacja: 10 warsztatów 
Liczba uczestników warsztatów: ok. 100 dzieci i ich rodziców

Malutkie wędrówki przez wielki świat - zabawy w wyprawy dla dzieci (2,5-4lata). Podróże - 
zabawy w wyprawy - na pograniczu rzeczywistości i wyobraźni, w przestrzeni      i w czasie, 
oprowadzające dzieci po świecie, zapoznające z różnorodnymi krajobrazami, przyrodą i 
ludźmi różnych kultur. 
Realizacja: 7 warsztatów. 
Liczba uczestników      warsztatów  : ok. 70 dzieci i ich rodziców

Hocki-klocki z językiem angielskim -  warsztaty zabawowe z j.angielskim dla dzieci (1,5-
2,5 i 3-4 lata). Bazują na piosenkach, wierszykach, rymowankach, grach i wielo-
sensorycznych, ogólnorozwojowych zadaniach. 
Realizacja: 6 warsztatów (od listopada)
Liczba uczestników warsztatów: ok. 50 dzieci i ich rodziców

Figle - migle  - to nie warsztaty, ale czas, w którym oddawana była do dyspozycji rodziców 
przestrzeń fundacji zaprojektowana dla najmłodszych dzieci. Można w niej wspólnie i 
bezpiecznie trenować zdobywanie schodków, pełzanie, turlanie, fikołki i wywrotki. Można też 
samemu tworzyć tory przeszkód oraz konstrukcje z klocków. 
Realizacja: 20 spotkań (od listopada)
Liczba osób, które skorzystały z warsztatów: ok 100 dzieci i ich rodziców

Kram talentów domniemanych - to spotkania i zabawy inspirowane przez rodziców, 
przygotowywane i realizowane przez nich wolontariacko dla innych rodziców i ich dzieci, 
zachęcające do dzielenia się własnymi talentami i umiejętnościami.
Realizacja: 5 warsztatów (od listopada). 
Liczba osób, które skorzystały z warsztatów: ok 25 dzieci i ich rodziców

b) cykle warsztatowe dla rodziców z towarzyszeniem najmłodszych dzieci:

Wykłady i warsztaty z dzieckiem na kolanach - połączenie wykładów i krótkich form 
warsztatowych (z wykorzystaniem metod aktywnych: dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, 
pracy w grupach) prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin (pedagodzy, 
rehabilitanci, specjaliści żywienia, lekarze, psycholodzy, terapeuci i inni)
Realizacja:14 spotkań, ok. 8 osób na spotkaniu.
Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych: ok. 112

Talk english - konwersacje w jęz. angielskim dla mam, dopełnione zabawami z dziećmi.
Realizacja: 5 warsztatów, ok. 6 osób na spotkaniu
Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych: ok. 30

Pieśni i tańce z różnych stron świata - warsztaty taneczno-pieśniarskie dla mam z 
towarzyszeniem dzieci. Nauka tańców i pieśni z Europy i nie tylko. 
Realizacja: 7 warsztatów 
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Liczba osób, które skorzystały z warsztatów: ok 45

c) konsultacje dla rodziców:

Psycho-gadki - indywidualne konsultacje psychologiczne - działają, jak lekarz pierwszego 
kontaktu, jeśli potrzeba specjalistycznej pomocy, psycholog kieruje rodzica do poradni. 
Realizacja: 1x w tygodniu, ogółem 23 konsultacje (do czerwca), ok. 5 osób na spotkaniu.
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji– ok. 115 

Ducho-gadki - indywidualne spotkania z o. Dominikaninem dla osób potrzebujących 
duchowego wsparcia.
Realizacja: 1x w tygodniu, ogółem 46 konsultacji
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji– ok 60

Czy mowa to słowa?- indywidualne konsultacje logopedyczne
Realizacja: 1 x w miesiącu, ogółem 10 konsultacji
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji - ok. 24 

Spotkania chustowe - konsultacje dla mam najmłodszych dzieci dotyczące sposobów 
noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich.
Realizacja: 17warsztatów
Odbiorcy: kobiety z dziećmi (0-2lata) ok. 10 osób na spotkaniu
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – ok. 30 osób

Konsultacje z zakresu integracji sensorycznej - indywidualne konsultacje ze specjalistą. 
Jeśli potrzeba specjalistycznej pomocy, rodzic kierowany jest do specjalistycznej placówki. 
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – ok. 20

Ogółem w ramach projektu przeprowadzono:
- 272 warsztatyów dla dzieci z towarzyszeniem rodziców
- 25 warsztatów dla rodziców z towarzyszeniem dzieci
- 249 konsultacji dla rodziców

Szacunkowa liczba dzieci, które uczestniczyły w warsztatach - 950 dzieci
Szacunkowa liczba rodzin, które skorzystały z projektu – 640

2.1.2. PROJEKT “BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO” 

Wykłady, warsztaty i spotkania adresowane przede wszystkim do początkujących rodziców i 
rodziców, którzy nie radzą sobie z wyzwaniami rodzicielstwa. 

Cele:  wzmocnienie rodziców w pełnieniu ich roli; profilaktyka agresji i przeciwdziałanie 
krzywdzenniu dzieci poprzez rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb, 
radzenia sobie z emocjami i umiejętności komunikacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu 
Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

W ramach projektu od czerwca do grudnia 2010 roku zrealizowano:

Urodziłam Życie – grupa wsparcia dla mam z maluchami (do 1 roku życia) wzmacniająca 
kobiety na etapie wczesnego macierzyństwa. Okazja do wyjścia z domu i nierzadko ciągłego 
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sam na sam z dzieckiem. Uczestniczki czerpią siłę i inspirację od siebie nawzajem, 
wymieniają się wiedzą i doświadczeniem.
Realizacja: 1 cykl 10 spotkań grupy po 1,5h, 1 x w tyg. 
Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych – 14 osób

Wykłady i warsztaty z dzieckiem na kolanach - cykl krótkich form warsztatowych o tym, 
jak pomagać rodzicom, unikać sytuacji i zachowań mogących krzywdzić dziecko.
Realizacja: cykl 14 spotkań po 1,5h, 1 x w tyg.
Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych – ok.104 osób

Dyskusyjny Klub Rodziców - moderowane spotkania rodziców na tematy dotyczące 
wychowania, wyzwań rodzicielskich, zagadnień z obszaru psychologii i pedagogiki.
Realizacja: cykl 13 spotkań po 1,5h, 1 x w tyg.
Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych – ok.114 osób

„Moje dziecko mnie złości” - warsztat psychoeduakcyjny poświęcony rozpoznawaniu 
własnych uczuć, braniu za nie odpowiedzialności, konstruktywnemu radzeniu sobie ze 
złością, frustracją i stresem.
Realizacja: 2 warsztaty po 12h
Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych – 29 osób

Psycho-gadki - to indywidualne konsultacje psychologiczne adresowane do rodziców 
opiekujących się małymi dziećmi. Działają jak lekarz pierwszego kontaktu, jeśli potrzeba 
specjalnej pomocy, psycholog kieruje rodzica do poradni specjalistycznej. 
Realizacja: 15 konsultacji po 60 min. 1 x w tyg
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – ok. 59 osób

2.1.3. PROJEKT “PSYCHOEDUKACJA I WSPARCIE” 

Warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia dla rodziców oraz mediacje rodzinne.

Cele: wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze psychologicznym, duchowym 
i społecznym, zwiększenie sprawczości i skuteczności wychowawczej rodziców,  pogłębienie 
więzi emocjonalnej w rodzinie oraz wsparcie małżeństw i rodzin w sytuacjach konfliktowych.

W ramach projektu zrealizowano:

Urodziłam Życie – grupa wsparcia dla mam najmłodszych dzieci (do ukończenia 1 roku 
życia) wzmacniająca kobiety na etapie wczesnego macierzyństwa. Spotkania są dla kobiet 
okazją do wyjścia z domu i nierzadko ciągłego sam na sam z dzieckiem. Uczestniczki 
czerpią siłę i inspirację od siebie nawzajem, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem.
Realizacja: 1 cykl 10 spotkań grupy

W oczekiwaniu na dziecko, jak sobie poradzić z wielkim chceniem- warsztaty 
psychologiczne skierowane są do osób starających się o dziecko, które czują, że sytuacja, w 
której się znajdują jest dla nich niełatwa i zaczyna je przerastać. Zajęcia są pomocą w 
lepszym zrozumieniu ich sytuacji.Stwarzają możliwość zmiany perspektywy i podejścia do 
odczuwanego bólu, do własnych przeżyć, doświadczeń, czyli tego, co nierzadko odgrywa 
ważną, a niekiedy kluczową rolę w przywróceniu płodności.
Realizacja: 1 cykl 6 warsztatów po 3h oraz 5 konsultacji

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać żeby dzieci do nas
mówiły? - warsztaty dla rodziców i wychowawców z zakresu umiejętności
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wychowawczych metodą wypracowaną w ramach Szkoły dla Rodziców i
Wychowawców Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
działającego przy MEN. 
Realizacja: 6 grup warsztatowych po 10 spotkań

Grupa Rozwoju Umiejętności Wychowawczych - grupa wsparcia i rozwoju umiejętności 
wychowawczych dla rodziców, którzy ukończyli 1 cz. warsztatu “Jak mówić, żeby dzieci nas 
słuchały; Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły? 
Realizacja: 1 cykl 6 spotkań grupy

Mediacje rodzinne  
Spotkania mediacyjne prowadzone przez kwalifikowanych mediatorów, członków
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Realizacja:
W 2010 przeprowadzono 23 mediacji (68 sesji mediacyjnych), z których 7 zakończyły się 
porozumieniem mediacyjnym, 7 par zdecydowało się na różne formy terapii, 6 mediacji 
zostało przerwanych.

Spotkania mediacyjne były częściowo realizowane w ramach dofinansowania ze 
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w ramach projektu „Równe prawa dla mamy i taty – 
również po rozwodzie”.

Liczba osób, które skorzystały z mediacji – 22 pary ( 44 osoby)

Liczba osób, które skorzystały z działań w ramach projektu – 145

2.1.4. PROJEKT “ODKRYWANIE ŚWIATA I ŁAPANIE BAKCYLI”  

Warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci w wieku od 4 do 9 lat i ich rodziców, 
zachęcające dzieci do badania, doświadczania i obserwowania otaczającego świata,       a 
rodzicom podpowiadające, jak razem z dziećmi pogłębiać i rozwijać zainteresowania oraz 
twórczo wykorzystywać do zabawy i nauki to, co można znaleźć w przestrzeni domowej i 
otaczającej przyrodzie.

Warsztaty i wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) zachęcające do 
rodzinnego odkrywania drzemiących talentów, kształtowania wrażliwości twórczej oraz 
umożliwiające doświadczenie radości bycia twórcą.

Cel: rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań dzieci, w sposób który łączy edukację z 
zabawą i umożliwi zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie; przełamywanie stereotypów 
związanych ze sposobami edukacji naukowej i artystycznej dzieci; wypracowanie 
alternatywnych form spędzania czasu w domu i z rodziną. 

Realizacja: 
Kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji.

W ramach projektu w 2010 roku zrealizowano następujące cykle:
- warsztatów edukacyjnych:

“Małe wędrówki przez wielki świat” warsztaty zabawowo-edukacyjne realizowane w 
formie podróży po świecie. W trakcie warsztatów dzieci poznają geografię, przyrodę, kulturę i 
specyfikę życia mieszkańców różnych zakątków ziemi.
4 warsztaty
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„Co? Jak? I Dlaczego?” - warsztaty edukacyjne dające odpowiedź współczesnej nauki 
(przede wszystkim fizyki) na pytania zadawane przez dzieci. Tematyka warsztatów objęła 
zagadnienia związane ze światłem, grawitacją, magnetyzmem itp. 
3 warsztaty

“Jak liczby budowały świat” - warsztaty matematyczne poświęcone nie nauce działań 
matematycznych, ale zastosowaniu matematyki w życiu codziennym.
6 warsztatów

- warsztatów artystyczno - plastyczno -edukacyjnych:
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4-9 lat) oraz ich rodziców:

“Spotkania w pracowni artysty” - warsztaty edukacyjno-plastyczne zapoznające dzieci z 
malarzami i rzeźbiarzami różnych epok oraz  technikami ich pracy 
3 warsztaty

“Wyczarujmy teatr, czyli mała scena plastyczna” 
“Lalanny-Marianny i Cudaki dziwaki”
warsztaty teatralne, w trakcie których dzieci eksperymentowały z różnymi technikami 
lalkarskimi i teatralnymi, samodzielnie tworzyły lalki i ożywiały je.
7 warsztatów

“Magia Chin” i “Spotkania z Japonią” - warsztaty edukacyjno-plastyczne przybliżające 
dzieciom życie codzienne, zwyczaje, tradycje, kulturę i sztukę krajów Dalekiego Wschodu.
7 warsztatów

“Coś z niczego”
“Pracownia zabawek”
warszaty plastyczne kształtujące wrażliwość twórczą, umiejętność obserwacji                        i 
wykorzystywania do działań artystycznych tego, co pozornie nieprzydatne i zbędne
6  warsztatów

“Od deski do deski” - warsztaty stolarskie dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat i ich tatów 
podczas których można własnoręcznie wykonać  przedmioty przydatne w domu                    i 
drewniane zabawki.
4 warsztaty

“Zawodowcy” - warsztaty edukacyjno-twórcze dla najmłodszych dzieci (do 5 lat) 
zapoznające ze specyfiką pracy w “niecodziennych” zawodach, m.in. strażaka, kosmonauty
2 warsztaty

“Muzyka dla ucha malucha” - warsztaty, koncerty i spektakle muzyczne zapoznające i 
uwrażliwiające dzieci na te formy muzyczne, które potocznie postrzegane są jako 
nieatrakcyjne dla nich tj. muzykę klasyczną, jazzową, polską muzykę tradycyjną i muzykę 
różnych kultur świata.
14 koncertów i warsztatów

- wydarzenia artystyczno - edukacyjne:

“W poszukiwaniu Montessorii w ogrodzie” - piknik edukacyjny dla rodzin z dziećmi od 3 
do 9 lat. Wystawa projektów i modeli "Zabawka ogrodowa Montessori" przygotowana przez 
studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej połączona z wykładem dla 
dorosłych na temat alternatywnych metod edukacji. Mini-warsztaty i zabawy w zakątkach 
badawczych w ogrodzie dla dzieci 3-9lat  pokazujące, jak można wykorzystać do zabawy i 
nauki to, co oferuje otaczająca przyroda.
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Piknik organizowany we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej 
oraz Przedszkolem Montessori "Słonecznik".

- Wystawa “Opowiem Wam o Afryce” - prezentacja oryginalnych zdjęć oraz rysunków 
dzieci ze szkoły w Zambii prezentujących życie codzienne w afrykańskiej wiosce.
Wystawa połączona z warsztatami edukacyjnymi na temat przyrody i kultury Afryki.
Wystawa organizowana we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.

-  Bajki kaukaskie - spotkanie artystyczno - edukacyjne przybliżające dzieciom życie 
codzienne, zwyczaje, tradycje, kulturę i sztukę krajów Kaukazu Północnego i Południowego 
połączone z pokazem zdjęć i opowiadaniem baśni z tego rejonu.
Spotkanie organizowane we współpracy z Fundacją Kaukaz. net w ramach projektu 
"Kaukaskie Baśnie". 

- Slajdowisko jaskiniowe - spotkanie ze speleologami, slajdy i opowieści o jaskiniach z 
różnych części świata.

- Promocje książek  - spotkania z autorami książek dla dzieci i rodziców wprowadzających 
ciekawe inicjatywy edukacyjne bądź wsparciowe połączone z warsztatami plastycznymi dla 
dzieci i dyskusjami dla rodziców. 
4 spotkania promocyjne

Ogółem w ramach projektu zrealizowano:
59 warsztaty i 7 wydarzeń artystyczno-edukacyjnych

Liczba osób, które skorzystały z działań w ramach projektu:
warsztaty - ok. 650 dzieci
wydarzenia - ok. 900 osób

2.1.5. PROJEKT “PODRÓŻE W ŚWIECIE NAUKI” 

Cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-9 lat o zainteresowaniach naukowych 
wykraczających poza program realizowany w szkołach. Pikniki edukacyjne dla całej rodziny 
pokazujące, że nauka jest ciekawa i może być dobrą zabawą.
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, Biuro Eduakcji.

Cel: przełamywanie stereotypów związanych z edukacją dzieci, wypracowanie programów 
edukacyjnych opierających się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, zabawę i 
obserwację otaczającego świata, wypracowanie alternatywnych form spędzania czasu z 
rodziną, dzięki którym, dzieci i rodzice razem pogłębiają wiedzę i  zdobywają nowe 
umiejętności.

Realizacja: początek projektu wrzesień 2010 – koniec listopad 2010.
W ramach projektu zrealizowano:
- 15 warsztatów edukacyjnych (matematycznych, fizycznych, geograficznych, 
przyrodniczych, technicznych)
- 3 pikniki edukacyjne “Miniwarsztaty, czyli zabawy z nauka”
(piknik przyrodniczy, geograficzny, fizyczny)

Liczba dzieci, które skorzystały z działań w ramach projektu – 240
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt - 6
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2.1.6. PROJEKT “OBYWATEL - DZIECKO”

Projekt pilotażowy realizowany we współpracy z Fundacją im. A. Komeńskiego. Próba 
wypracowania sposobu praktycznej realizacji zapisów Konwencji o Prawach Dziecka 
zapewniających dzieciom możliwość wyrażania swoich potrzeb i opinii w kwestiach je 
dotyczących, zwłaszcza edukacji i otaczającej przestrzeni. 

Cel: zachęcenie społeczności lokalnych do traktowania małych dzieci jako pełnoprawnych 
obywateli, których głos jest brany pod uwagę przy tworzeniu usług i programów rozwojowo - 
edukacyjnych.

Realizacja: początek projektu listopad 2008 – koniec czerwiec 2010.
W roku 2010 zrealizowano następujące działania: 
- cykl warsztatów edukacyjno-badawczych „Starówka oczami dziecka”, których celem było 
odkrycie jak Starówka postrzegana jest przez dzieci (4 warsztaty rodzinne oraz 3 warsztaty 
dla grup przedszkolnych)
- kampanię promująca idee i rezultaty wypracowane w trakcie realizacji projektu połączoną z 
wystawą zdjęć rysunków i wypowiedzi dziecięcych wykonanych i zebranych w trakcie 
warsztatów “Starówka oczami dziecka”

Liczba osób, które skorzystały z działań w ramach projektu w 2010 r. ok. 185 
15 rodzin (ok 30 dzieci z rodzicami) oraz 3 grupy przedszkolne z opiekunami 
(50 dzieci i 10 opiekunów). 

Wkład pozafinansowy Fundacji - udział wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie i 
przeprowadzenie warsztatów “Starówka oczami dziecka” i kampanię Obywatel dziecko - 5

2.1.7. PROJEKT “OGRÓD STU POCIECH” 
Prace ogrodowe i spotkania w ogrodzie dla rodzin z dziećmi i dla wolontariuszy. Wspólne 
urządzanie i pielęgnowanie ogrodu otaczającego budynek Fundacji. 

Cel: promowanie idei wolontariatu, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za 
otaczające środowisko, kształtowanie wrażliwości przyrodniczej dzieci i dorosłych, 
umożliwienie doświadczania świata natury, stworzenie w wielkim mieście przestrzeni 
edukacyjno-ogrodowej dla dzieci w wieku od 0-9 lat.

Realizacja: Kontynuacja projektu realizowanego od września 2007.

W ramach projektu w 2010 roku zrealizowano:
- 2 rodzinne akcje sprzątania ogrodu (wiosna i jesień),
- 6 akcji konserwacyjnych przy elementach wyposażenia ogrodu - wymiana płotków 
otaczających rabaty, impregnowanie drewna, przebudowa kranu ogrodowego, budowa 
fragmentu nawierzchni przy wejściu do budynku,    
- liczne nowe nasadzenia, przekształcenie fragmentu ogrodu warzywnego na ogród ozdobny, 
uzupełnianie roślin rabatowych, nowe nasadzenia roślin okrywowych i pnączy,
- liczne prace pielęgnacyjne, m.in. podlewanie ogrodu, w którym uczestniczyły także dzieci z 
pomocą rodziców.

Wszystkie prace ogrodowe wykonywane były wolontariacko.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt - stała grupa ok. 10 wolontariuszy oraz 
kilkanaście rodzin pomagających w czasie rodzinnych akcji ogrodowych. 
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2.1.8.  PROJEKT “BRYKAMY BEZ MAMY” 
Całoroczny cykl zajęc integracyjno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 2,5-4 lat oraz konsultacji 
wspierających dla ich rodziców. Nad całością projektu czuwa  Anna Ciupa - psycholog z 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

P  odstawowym celem projektu jest:   wspieranie rodziny z małym dzieckiem w procesie 
przechodzenia od indywidualnej opieki nad dzieckiem sprawowanej przez rodzica do opieki 
pozadomowej, grupowej. 

Realizacja: projekt rozpoczęty we wrześniu 2008. Projekt ma charakter ciągły.
Od stycznia do grudnia 2010 (z przerwą wakacyjną) trzy dni w tygodniu.

Liczba dzieci, które skorzystały z realizacji projektu w 2010 – 25 

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w pomoc przy realizacji projektu: - 4

Liczba stażystów:  w 2010 - 2

2.1.9. PROJEKT “STO POCIECH Z WOLONTARIATU” 

Działania służące wspieraniu wolontariatu, inspirowaniu do pomocy wzajemnej i wsparcia 
środowiskowego.

Cel: zbudowanie i przeszkolenie zespołu wolontariuszy, który długookresowo będzie wspierał 
zespół fundacji w realizacji działań edukacyjnych i integracyjnych adresowanych do rodzin; 
wzmocnienie wolontariuszy i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do samodzielnego 
projektowania i realizowania działań wspierających rodziny z najmłodszymi dziećmi.

W 2010 roku wolontariusze wspierali następujące działania:
“Brykamy bez mamy” (4 wolontariuszy)
“Miasteczko Miłosierdzia”- maj 2010 (10 wolontariuszy)
Obywatel Dziecko - III - V 2010 (przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Starówka 
Oczami dziecka i kampanię Obywatel dziecko - 5 wolontariuszy)
“Ogród Stu Pociech” (10 osób)
“Podróże w świecie nauki”
“Maluchy raki pełzaki (2 stażystki - wolontariuszki na stałe, 1 stażystka w miesiącach IX-X 
2010)
Dzałania organizacyjno - techniczne (organizacja wydarzeń kulturalnych, remontowo - 
konserwacyjne - 5)

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt - ok. 40

Działania pozafinansowe Fundacji

2.1.10.  PROJEKT “KULTURA PRORODZINNA” 

Działania służące wspieraniu szeroko rozumianej kultury prorodzinnej, poprzez zamawianie 
utworów filmowych, muzycznych, literackich promujących wartości rodzinne. W 2010 
kontynuowano zbieranie darowizn na sfinansowanie produkcji filmu pt. „Historia Basi” w 
reżyserii Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza. 
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2.1.11. PROJEKT “KAFEJKA STU POCIECH”

Przestrzeń dostosowana do pobytu rodzin z najmłodszymi dziećmi, umożliwiająca rodzinom 
spotkanie się, podzielnie własnymi radościami i troskami oraz dająca chwilę odpoczynku z 
możliwością napicia się kawy, herbaty i zjedzeniem ciastka. W ramach projektu Fundacja 
nawiązała współpracę z Duszpasterstwem Post DA, którego członkowie wolontarystycznie 
obsługiwali kafejkę i dbali o jej gości.

Cel: przeciwdziałanie izolacji rodzin z małymi dziećmi, stworzenie przyjaznej przestrzeni do 
spotkania, propagowanie idei pomocy wzajemnej, aktywności, zaradności i wsparcia 
środowiskowego. Propagowanie idei wolontariatu.

Realizacja: projekt realizowany od stycznia do czerwca 2010 w soboty i niedziele.

2.2. Działania dodatkowe:

2.2.1 Fundacja jest aktywnym członkiem Zespołu Programowego do realizacji Programu 
„Rodzina” powołanego przy Biurze Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Brała czynny udział 
w opracowaniu dokumentu programowego strategii Miasta Stołecznego Warszawa na lata 
2011- 2020

2.2.2 Fundacja brała udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy od marca do grudnia 2010. 

2.2.3 Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny 
przy Urzędzie Miasta st. Warszawy i aktywnie bierze udział w jej pracach. 

2.2.4. Fundacja rozpoczęła również prace w Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji od 
kwietnia 2010., przy Urzędzie Miasta st. Warszawy.

2.3. W 2010 roku Fundacja kontynuowała współpracę z:

2.3.1. Klubem Terapeutycznym dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi i Ich 
Rodziców. Praca w klubie oparta jest o autorską adaptację metody Virginii Axline - 
niedyrektywnej terapii poprzez zabawę.
Realizacja – styczeń - grudzień 2010 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). 
Cel: wsparcie rodzin z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi.
Finansowanie: Fundacja „Sto Pociech” nieodpłatnie użycza salę Klubowi Terapeutycznemu, 
wkład wolontariacki psychologów pracujących w ramach Klubu oraz studentów wolontariuszy

2.3.2. Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego współtworząc 
Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, zawiązane w celu zapewnienia 
najmłodszym dzieciom możliwie najlepszego środowiska rozwojowego i edukacyjnego 
poprzez:

·        prowadzenie kampanii społecznych na temat wspierania rozwoju i edukacji małych 
dzieci,

·        promowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań edukacyjnych 
wypracowanych przez organizacje pozarządowe,

·        przedstawianie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących polityki 
edukacyjnej wobec małych dzieci.

2.3.3. Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu na rzecz wspierania 
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rodziców w okresie wczesnego rodzicielstwa oraz rozwoju małych dzieci

2.3.4. w 2010 roku Fundacja uczestniczyła w międzynarodowym programie GRUNDTVIG 
(Grundtvig Learning Partnership): „Uczenie się rodziców o rozwoju 
wczesnodziecięcym (ECD) i edukacji wczesnodziecięcej (ECE)”. Koordynatorem 
projektu jest Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania, projekt jest realizowany 
z trzema partnerami – z Niemiec, Holandii i Słowacji. Cel projektu: rozwój wiedzy i 
wzmocnienie umiejętności w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji 
wczesnodziecięcej, wymiana pomysłów i praktyk dotyczących organizacji i funkcjonowania 
Centrów Matek, wzmocnienie współpracy europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów.

Realizacja:
- Dwudniowe szkolenia w Warszawie (26-27 marca) prowadzone przez Marieke van 
Geldermalsen-Jaeckel z Fundacji Nest w Holandii, których celem było wsparcie 
działających w Polsce mam poprzez możliwość pogłębienia wiedzy na temat działań 
rodziców na świecie. Fundacja była współorganizatorem tego dwudniowego warsztatu.

- Dwudniowe warsztaty w Poznaniu (19-20 listopad) prowadzone przez Marieke van 
 Geldermalsen-Jaeckel z Fundacji Nest w Holandii w ramach GRUNDTVIG (Grundtvig 
Learning Partnership).  
Tematem spotkań była współpraca między organizacjami i oddolnymi grupami w ramach 
międzynarodowego Ruchu Mother Centers a także budowanie sieci inicjatyw oddolnych i 
rzecznictwa.

2.3.5. W 2010 Fundacja organizowała spotkania mazowieckich Klubów Mam         

Cel: wzmocnienie, wzajemna inspiracja i wymiana informacji oraz integracja liderek klubów 
mamowych w Warszawie i okolicach. Na spotkania przychodzą mamy liderki z istniejących 
już klubów oraz mamy, które dopiero przygotowują się do otwarcia takiego klubu. Spotkania 
działają jako forum wymiany informacji i wzajemnego wsparcia.

2.4. W 2010 roku Fundacja prezentowała swoje działania w ramach:

2.4.1. Warszawskiego Forum Oświatowego „Organizacje pozarządowe na rzecz 
warszawskiej oświaty”, organizowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego 
Warszawa i Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych, Warszawa, wrzesień 2010

2.4.2. Ogólnopolskiej Konferencji “Eduakcja małych dzieci: standardy - bariery - 
szanse”, organizowanej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Rozwoju 
Dzieci im. Komeńskiego, Warszawa, wrzesień 2010

2.4.3 Wizyty studyjnej organizowanej przez Centrum Wolontariatu - zaprezentowano 
projekty prowadzone przez Fundację Sto Pociech i zaangażowanie w ich realizację 
wolontariuszy. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Łodzi, 
Bytomia, Gliwic, Radomia, Katowic, Pleszewa i Warszawy oraz przedstawicielka Centrum 
Wolontariatu; październik 2010

2.4.4 “Mieście Miłosierdzia 2010”, pośród ponad 100 organizacji pozarządowych 
tworzących miasteczko Fundacja Sto Pociech przeprowadziła w swoim pawilonie  w 
godzinach 10- 19 30 miniwarsztaty dla rodzin z dziecmi oraz zaprezentowała 
zainteresowanym profil działalności Fundacji zapraszając do udziału w proponowanych 
zajęciach oraz zachęcajac do współpracy nowych wolontariuszy. 
Udział: 6 osób z zespołu oraz 10 wolontariuszy; 30 maja 2010 Warszawa Krakowskie 
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Przedmieście. 

2.4.5 Konferencji Międzynarodowej „Polska dla Rodziny – Rodzina dla Polski” 
zorganizowanej w przez Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” i Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej” w ramach projektu Programu POKL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych 
kobiet i mężczyzn” – udział w sesji „Polityka rodzinna w organizacjach pozarządowych” (10-
11.03), 1 osoba

2.5. W 2010 zespół Fundacji wziął udział w następujących szkoleniach:

2.5.1.  Szkolenie  “Obserwacja  i  dokumentacja  dzieci””  organizowane  przez  Fundację 
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i  23 września Warszawa  4 osoby

2.5.2 Szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.II” w oparciu koncepcję 
T.Gordona i książkę A. Faber, E.Mazlish pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”, 40h  (4-7.02), 
1 osoba

2.5.3 Szkolenie prowadzone przez  Marieke van Geldermalsen-Jaeckel z Fundacji Nest 
z Holandii, w ramach projektu Grundtvig 2009-2011 (26-27.03),  które odbyło się w 
Warszawie, 2 osoby

2.5.4 Szkolenie prowadzone przez  Marieke van Geldermalsen-Jaeckel z Fundacji Nest 
z Holandii, w ramach projektu Grundtvig 2009-2011 (19-20.11), które odbyło się w Poznaniu, 
1 osoba

2.5.5 III Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” 
zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje (11.06), 1 osoba 

2.2.6 Seminarium pt. „Jak uczyć dzieci myśleć” z wykładem Prof. Lilian Katz 
zorganizowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w Auli Wydziału 
Pedagogicznego UW (23.03), 1 osoba 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

W 2010 roku Fundacja kontynuowała działalność gospodarczą rozpoczętą w październiku 
roku poprzedniego. Numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego 0000278980.

Przedmiot działalności gospodarczej wg wypisu z Rejestru Przedsiębiorców:

a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B);
b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 88.99.Z)
d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
e) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 88.89.Z);
f) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91Z);
g) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
h) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
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i) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  (PKD 
55.20.Z);

j) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z 
wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);

k) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
l) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(PKD 47);
m) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2);  przygotowywanie i podawanie 
napojów (PKD 56.30.Z);

n) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  (PKD 82.30.Z);
o) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
p) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(PKD 73.12.B);
r) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
s) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
t) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z);
u) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
w) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  (PKD 

68.20.Z);
y) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z).

W 2010 roku w ramach działalności gospodarczej:
- okazjonalnie udostępniano powierzchnię użytkową Fundacji dla działań edukacyjnych, 
psychoedukacyjnych i integracyjnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
- organizowano uroczystości rodzinne;
- dopełniając działania merytoryczne Fundacji, w ramach księgarenki Stu Pociech, 
nawiązano współpracę z Wydawnictwami:  „W Drodze”, „Zakamarki”,  “Putumayo”, “Buka”, 
“Format”, “ Muchomor” pośrednicząc w  sprzedaży wybranych książek. 

Z dniem 1 lipca 2010 w ramach działalności gospodarczej uruchomiono Kafejkę Stu Pociech. 
Na podstawie projektu funkcjonalnego przygotowanego przez osoby uprawnione 
dostosowano przestrzeń kawiarni do wymogów określonych w odpowiednich przepisach, 
zakupiono wyposażenie (wyparzarka do szkła, ekspres ciśnieniowy, szkło gastronomiczne). 
Zgłoszono zamiar prowadzenia tego rodzaju działalności w PIS i otrzymano wszystkie 
wymagane pozwolenia (zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 24.06.2010 r., wpis do 
rejestru z dnia 1.06.2010 r., nr wpisu: 1390).

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

4.1. Uchwała z dnia 05.01.10 dotycząca projektów realizowanych w 2010                        
oraz  zakresu prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej.

4.2. Uchwała z dnia 12.01.10 dotycząca planu kont w 2010.

4.3. Uchwała z dnia 17.03.10 dotycząca sprawozdania finansowego i merytorycznego 
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Fundacji za 2009.

4.4. Uchwała z dnia 09.06.10 dotycząca zakończenia projektu “Kafejka Stu Pociech” i 
rozszerzenia działalności gospodarczej o prowadzenie Kafejki Stu Pociech.

4.5. Uchwała z dnia 25.06.10 dotycząca rozpoczęcia nowego projektu „Bezpieczne 
Dzieciństwo” w związku z przyznaniem dotacji przez Fundację Dzieci Niczyje.

4.6. Uchwała z dnia 01.09.10 dotycząca rozpoczęcia nowego projektu „Podróże w świecie 
nauki” w związku z dotacją przyznaną przez Urząd Miasta Stołecznego, Biuro Edukacji, 
zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z UM.

4.7. Uchwała z dnia 03.09.10 dotycząca zmiany planu kont od września 2010 w związku z 
dotacjami przyznanymi przez UM Stołecznego Warszawa, Biuro Edukacji i Fundację Dzieci 
Niczyje.

4.8. Uchwała z dnia 30.09.10 dotycząca przeznaczenia otrzymanych w 2010 r. wpłat z 1% 
dla OPP.

5. W 2010 ROKU FUNDACJA UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE PRZYCHODY:

- dotacja z Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 18 000 zł 

- dotacja z The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji 
Dzieci Niczyje w wysokości 17 000 zł

- darowizny w wysokości 200 732,08 zł

- wpłaty z 1 % dla OPP w wysokości 22 471,54 zł

- opłaty uczestników zajęć w ramach działalności statutowej odpłatnej w wysokości 
199 333,60 zł (koszty działalności statutowej odpłatnej to 335 492,81 zł)

- przychody z działalności gospodarczej w wysokości 59 887,00 zł 

- przychody finansowe (odsetki bankowe) w wysokości 4,76 zł

6. W 2010 ROKU FUNDACJA PONIOSŁA NASTĘPUJĄCE KOSZTY:

- na realizację celów statutowych: 395 875,19 zł

- koszty administracyjne: 29 685,26 zł

- koszty działalności gospodarczej: 56 364,17 zł

- pozostałe: 27,42 zł

7. INNE DANE:
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- w 2010 roku Fundacja zatrudniała 3 pracowników etatowych: dyrektora ds. programowych, 
dyrektora ds. rozwoju oraz koordynatora działań psychoedukacyjnych. Fundacja nie 
zatrudniała pracowników etatowych w działalności gospodarczej.

- w 2010 roku Fundacja wypłaciła z tytułu wynagrodzeń 46 890,58 zł

- w 2010 roku Fundacja wypłaciła członkom Zarządu wynagrodzenia w łącznej wysokości 
18 000,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 262 073 zł

- Fundacja nie udzielała pożyczek

- Fundacja nie zakładała lokat bankowych

- Fundacja nie nabywała obligacji ani akcji 

- Fundacja nie nabywała nieruchomości

- wartość nabytych środków trwałych wyniosła 15 761,66 zł

- wartość aktywów: 56 030,97 zł; wartość zobowiązań: 4 622,86 zł

8. PROJEKTY ZREALIZOWANE W OPARCIU O ŚRODKI SAMORZĄDOWE:

Projekt „Podróże w świecie nauki” współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa, Biuro Edukacji (18 000 zł)

9. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Na koniec 2010 roku Fundacja nie miała zobowiązań podatkowych wobec budżetu 
Państwa, złożono deklarację PIT-4R oraz CIT-8 wraz z CIT-D.

10. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM     NIE PRZEPROWADZONO W FUNDACJI ŻADNEJ   
KONTROLI.
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