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

2. Celami szczegółowymi Fundacji są:
(1) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania 

zarówno dzieci jak i rodziców, 
(2) wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, 

społecznym, zawodowym i ekonomicznym,
(3) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; 

kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora 
rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,

(4) 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),

(5) wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi,

(6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z 
problemem niepełnosprawności,

(7) wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa 
(wychowanie do przyszłości),

(8) propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i 
domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca,

(9) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego,
(10) przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i 

zawodowego,
(11) działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu 

posłannictwa Zakonu Dominikanów.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2009

W ramach działalności statutowej w 2009 roku Fundacja Sto Pociech 
realizowała następujące projekty:
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1. Projekt „Sto pociech - miejsce wczesnej profilaktyki i integracji. Zanim małe 
problemy staną się wielkimi problemami społecznymi  ”.   

Warsztaty, wykłady, spotkania oraz oferta konsultacyjna wspierająca rozwój 
najmłodszych dzieci (od 0 do 3 lat) oraz wzmacniająca rodziców w postawie 
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zajęcia pomyślane tak, by w ich trakcie dzieci mogły 
być 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 – grudzień 2009 (z przerwą wakacyjną). 
kwiecień - grudzień 2009 - rozszerzenie działań w związku z dotacją przyznaną 
przez UM Stołecznego Warszawa, Biuro Polityki Społecznej i Biuro Edukacji.

W ramach projektu w 2009 odbywały się:

1.1.     „Warsztaty i wykłady 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, wychowawcy, rehabilitanci, specjaliści żywienia, lekarze, psycholodzy, 
terapeuci dziecięcy i inni).  
Odbiorcy: rodzice z małymi dziećmi (0-3lata) ok. 15-20 osób na spotkaniu
Liczba uczestników warsztatów  - ok.680 osób (rodzice + dzieci)

1.2. „Brykanie i odkrywanie” - warsztaty edukacyjno-zabawowe dla dzieci i 
rodziców, pomyślane tak, by umożliwić dzieciom radosną zabawę poprzez ćwiczenia 
ruchowo-przestrzenne (z zakresu motoryki dużej) i proste zadania plastyczne 
(ćwiczenia z zakresu motoryki małej), zaś rodzicom podpowiedzieć, jak w przestrzeni 
domowej wspierać rozwój dziecka poprzez zabawę.
Odbiorcy: rodzice z małymi dziećmi (1,5-3lata) ok. 15-20 rodzin na spotkaniu.
Liczba uczestników warsztatów ok. 800 osób
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1.3. „Śpiewanie, słuchanie, tańcowanie” – warsztaty muzyczno-ruchowe przy 
muzyce granej na żywo, metodycznie odwołujące się do choreoterapii oraz 
kinezjologii edukacyjnej.
Odbiorcy: rodzice z małymi dziećmi (1,5-3lata) ok. 15-20 rodzin na spotkaniu.
Liczba uczestników warsztatów ok. 600 osób

1.4. „Czytanie na dywanie” –     comiesięczne warsztaty literacko-plastyczne dla 
najmłodszych miłośników książek. 
Odbiorcy: rodzice z małymi dziećmi (1,5-3lata) ok. 15-20 rodzin na spotkaniu.
Liczba uczestników warsztatów ok. 250 osób

1.5. „Talk english”- cotygodniowe konwersacje w jęz. angielskim dla mam, 
dopełnione zabawami z dziećmi po angielsku. 
Odbiorcy: kobiety z małymi dziećmi (0-3lata) ok. 12 osób na spotkaniu 
Liczba uczestników warsztatów – ok.480 osób

1.6. "Psycho-gadki" - cotygodniowe indywidualne konsultacje psychologiczne. 
Działają, jak lekarz pierwszego kontaktu, jeśli potrzeba specjalnej pomocy, psycholog 
kieruje rodzica do poradni specjalistycznej.   
Odbiorcy: rodzice z małymi dziećmi (0-7lat) ok. 6 osób na spotkaniu.
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – ok. 240 osób

1.7. „Ducho-gadki” –  cotygodniowe indywidualne spotkania z o. Dominikaninem. 
Odbiorcy: głównie rodzice małych dzieci, osoby potrzebujące duchowego wsparcia, 
ok. 2-3 osób na spotkaniu.
Liczba osób, które uczestniczyły w spotkaniach – ok. 80 osób

1.8. „Czy mowa to słowa?” -  comiesięczne indywidualne konsultacje logopedyczne 
Odbiorcy: rodzice z małymi dziećmi (0-6lat) ok. 5 osób na spotkaniu
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – ok.50 osób

1.9. Warsztaty chustowe – cotygodniowe konsultacje dotyczące prawidłowego 
noszenia dzieci w chustach. 
Odbiorcy: rodzice niemowląt, ok. 3 osoby na spotkaniu
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji – ok. 70 osób 

Liczba rodzin, które skorzystały z działań w ramach projektu – 640

Liczba dzieci, które uczestniczyły w warsztatach - 1183

2)   Projekt   „  Od terapii do psychoprofilaktyki: zintegrowany program pomocy   
osobie, małżeństwu i rodzinie  ”.   

Projekt Specjalistycznej Poradni Psychologicznej działającej w ramach Fundacji, 
udzielającej pomocy psychologicznej i terapeutycznej, ze szczególnym 
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uwzględnieniem osób, których ze względów finansowych nie stać na psychoterapię 
bądź wejście w kontrakty terapeutyczne.

Cel: wsparcie osób i rodzin w kryzysie.

Realizacja: 
kontynuacja projektu rozpoczętego w listopadzie 2007
styczeń – grudzień 2009, 
marzec – grudzień 2009 – rozszerzenie działań w związku z dotacją przyznaną przez 
UM Stołecznego Warszawa, Biuro Polityki Społecznej

W ramach projektu w 2009 zrealizowano następujące działania:

2.1. porada diagnostyczna indywidualna – 63 porad (50 min średnio: 6/m-c)
2.2. porada diagnostyczna dla par – 6 porad (90 min średnio: niecała 1/m-c)
2.3. porada diagnostyczna dla rodzin – 2 porady (150 min średnio: niecała 1/m-c)
2.4. sesja terapii indywidualnej – 508 sesji (50 min średnio: 51/m-c)
2.5. sesja terapii par – 117 sesji 50 (średnio: 12/m-c)
2.6. sesja terapii rodzin – 19 sesji mediacji rodzinnej (90 min średnio: 2/m-c)
2.7. spotkanie kwalifikujące do dofinansowania – 21 spotkań (średnio: 2/m-c)
2.8. superwizja zespołu poradni – 30 spotkań (150 min średnio: 3/m-c)
2.9. porada wychowawcza – 9 porad (50 min średnio: 1/m-c)
2.10. warsztat dla rodziców – 1 warsztat 10 godzinny

  2.11. warsztat dla par – 1 warsztat 16 godzinny
 

Liczba osób, które skorzystały z działań projektowych - 159

3. Projekt „Warsztaty dla mamy i taty” 

Warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe dla dorosłych, dla rodziców, tylko dla mam, 
tylko tatów.

Cel: wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, 
społecznym, zawodowym i ekonomicznym, wspieranie aktywności na rzecz 
własnego rozwoju. 
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W 2009 roku zrealizowano następujące warsztaty:

3.1.„Urodziłam Życie” –  grupa wsparciowa 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:

W 2009 odbyły się 2 cykle spotkań. Uczestniczyły w nich 22 kobiety

Warsztaty zrealizowane w ramach dotacji z UM Stołecznego Warszawa, Biuro 
Polityki Społecznej

3.2. „W oczekiwaniu na rodzicielstwo, czyli o tym, jak uwolnić się od wielkiego 
chcenia.” - 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:

W 2009 roku odbyły się 3 cykle warsztatów. W warsztatach wzięło udział 21 kobiet.

3.3. "Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać dzieci, żeby do nas 
mówiły?"  warsztaty dla rodziców i wychowawców z zakresu umiejętności 
wychowawczych metodą wypracowaną w ramach Szkoły dla Rodziców i 
Wychowawców Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

działającego przy MEN. Cel: zwiększenie sprawczości i skuteczności wychowawczej 
rodziców oraz pogłębienie więzi emocjonalnej w rodzinie. 

Łącznie liczba osób, które skorzystały z działań w ramach projektu – 88 osób
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4. Projekt „Mediacje rodzinne”

Spotkania mediacyjne prowadzone przez kwalifikowanych mediatorów, członków 
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. 

Cel: wsparcie małżeństw i rodzin w sytuacjach konfliktowych; poprawę ich wzajemnej 
komunikacji, odbudowę zaufania, przywrócenie dobrych relacji w rodzinie i 
wzmacnianie więzi.

Realizacja:
W 2009 przeprowadzono 17 mediacji (60 sesji mediacyjnych), z których 5 zakończyło 
się spisaniem porozumienia mediacyjnego, 7 par zdecydowało się na różne formy 
terapii, 6 mediacji zostało przerwanych.

Spotkania mediacyjne były częściowo realizowane w ramach dotacji przyznanej 
przez UM Stołecznego Warszawa, Biuro Polityki Społecznej.

Liczba osób, które skorzystały z działań w ramach projektu – 19 par (38 osób)

5.     Projekt „Odkrywanie świata po raz pierwszy i na nowo”     

Warsztaty edukacyjno - zabawowe adresowane do dzieci w wieku od 1,5 do 7 lat i 
ich rodziców, zachęcające dzieci do badania, doświadczania i obserwowania 
otaczającego świata, a rodzicom podpowiadające, jak razem z dziećmi twórczo 
wykorzystywać do zabawy i nauki to, co można znaleźć w przestrzeni domowej. 

Cel: 

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu z dziećmi i rodziną, dzięki 
którym, można razem rozwijać zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności;

- wsparcie rodziców w wychowywaniu najmłodszych dzieci (od 1,5 do 7 lat), 
w tym dzieci niepełnosprawnych.

Realizacja:

Kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji

styczeń –grudzień 2009 (z przerwą wakacyjną)

kwiecień – listopad 2009 rozszerzenie działań w związku z dotacją przyznana przez 
UM Stołecznego Warszawa, Biuro Edukacji
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W ramach projektu w 2009 zrealizowano następujące cykle warsztatów:

5.1. „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. 
Odbiorcy: rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym (4-7 lat), ok. 15 rodzin na 
spotkaniu.

5.2. „Co? Jak? I Dlaczego?” - warsztaty edukacyjne dające odpowiedź 
współczesnej nauki na pytania zadawane przez dzieci. Tematyka warsztatów objęła 
zagadnienia związane ze światłem, grawitacją, magnetyzmem itp. Odbiorcy: rodzice 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-7 lat), ok. 15 rodzin na 
spotkaniu

5.3. „Cztery pory roku w ogrodzie” - warsztaty przyrodnicze dla dzieci, 
zachęcające do obserwowania i kształtowania środowiska przyrodniczego połączone 
z rodzinnym urządzaniem i pielęgnowanie ogrodu. Odbiorcy: rodzice z dziećmi w 
wieku przedszkolnym (3-7 lat), ok. 15-20 rodzin na spotkaniu

5.4. „Rupieciarnia” - warsztaty, w czasie których można zajrzeć do wnętrza 
rozmaitych urządzeń użytku codziennego, zapoznać się z ich mechaniką, budować 
schematy działania i wymyślone przez siebie konstrukcje. Odbiorcy: rodzice z 
dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4 -7 lat), ok. 15 rodzin na 
spotkaniu.

5.5. „Brykanie i odkrywanie”  – warsztaty edukacyjno-zabawowe dla dzieci w 
wieku 1,5-3 lata i ich rodziców, realizowane w ramach Klubiku Maluchów i Rodziców 
(opis patrz 2 sprawozdania, projekt 2.1)

5.6. „Śpiewanie, słuchanie, tańcowanie” – warsztaty muzyczno-ruchowe przy 
muzyce granej na żywo dla dzieci w wieku 1,5-3 lata i ich rodziców, realizowane w 
ramach Klubiku Maluchów i Rodziców (opis patrz pkt 2 sprawozdania, projekt 2.2)

5.7. Warsztaty stolarskie „Od deski do deski” – to warsztaty pracy z drewnem dla 
tatów i dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W czasie warsztatów można własnoręcznie 
wykonać  przedmioty przydatne w domu i drewniane zabawki.
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5.8. „Czuję patrzę słucham” - zajęcia dla dzieci 12-24 miesiące, stymulujące rozwój 
małego dziecka: poprzez ukierunkowaną zabawę wspomagają rozwój m in. 
koordynacji wzrokowo - ruchowej, inteligencji emocjonalnej, inteligencji muzycznej.

Dopełnieniem ww warsztatów było zrealizowanie tzw. „Zakątków edukacyjnych”, 
wzbogacających przestrzeń edukacyjną fundacji. Zakątki, to specjalnie przygotowane 
zestawy pomocy zabawowych i edukacyjnych, umożliwiających dzieciom zabawę 
oraz zdobywanie rozmaitych umiejętności poprzez samodzielne doświadczanie. 

Liczba dzieci uczestniczących w warsztatach: 1318 dzieci w wieku 0-3, 560 dzieci w 
wieku 4-8 lat 

Liczba rodzin uczestniczących w działaniach projektowych – 260

6. Projekt „Ogród stu pociech” 

Prace ogrodowe i spotkania w ogrodzie dla rodzin z dziećmi, wolontariuszy i 
stażystów. Wspólne urządzanie i pielęgnowanie ogrodu otaczającego budynek 
fundacji. Projekt był realizowany przy współpracy ze studentami Wydziału 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, którzy w ramach tego 
projektu odbyli staż zawodowy.  

Cel: promowanie idei wolontariatu i wspólnej pracy na rzecz organizacji, 
kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczające nas środowisko, 
kształtowanie wrażliwości przyrodniczej dzieci i dorosłych, umożliwienie 
doświadczania świata natury, stworzenie w wielkim mieście przestrzeni edukacyjno-
ogrodowej dla dzieci w wieku od 0-7 lat.

W ramach projektu zrealizowano:

− budowę drewnianego pomostu łączącego piaskownicę z ciągiem 
komunikacyjnym,

− budowę dodatkowej furtki poprawiającej bezpieczeństwo dzieci korzystających 
z ogrodu,

− remont i przebudowę konstrukcji pergoli, która groziła zawaleniem,

− remont drewnianych urządzeń ogrodowych (uzupełnienie brakujących 
elementów i wymiana uszkodzonych, naprawa płotków wydzielających 
nasadzenia),

− remont schodów prowadzących z budynku do ogrodu,
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− prace konserwacyjne drewnianych elementów wyposażenia ogrodu 
(szlifowanie, bejcowanie, malowanie),

− ułożenie ścieżki z fragmentów pni (umożliwiającej dzieciom ćwiczenie 
równowagi),

− prace sezonowe w ogrodzie: przekopywanie, sadzenie, pielenie, podlewanie, 
koszenie, grabienie liści itp.

Realizacja: 

marzec – listopad 2009. Kontynuacja projektu realizowanego od września 2007.

Prace ogrodowe (z wyjątkiem remontu pergoli) wykonywane były wolontariacko. 
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt - 30 osób

Liczba rodzin, które skorzystały z działań w ramach projektu – ok.150

7.  Projekt „Ogród w wielkim mieście”. 

Cykl warsztatów zabawowo - edukacyjnych realizowanych w Ogrodzie Stu Pociech, 
zaplanowanych w trzech blokach: jesiennym, zimowym i wiosennym. Warsztaty 
pomyślane tak, aby dzieci razem z rodzicami mogły podpatrywać, doświadczać i 
badać to, co daje zmieniająca się przyroda - ta ukryta w Ogrodzie Stu Pociech, jak i 
otaczająca na co dzień. 

Cel: kształtowanie wrażliwości przyrodniczej i przełamanie stereotypów dotyczących 
sposobów zabaw i edukacji najmłodszych.

Realizacja: kontynuacja projektu rozpoczętego we wrześniu 2008. Koniec działań 
projektowych marzec 2009. Projekt zrealizowany dzięki dotacji przyznanej przez 
Fundację Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego ze środków Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu szkoleniowo – 
dotacyjnego „Dla Dzieci II”.

Liczba dzieci, które skorzystały z działań w ramach projektu – 60

8. Projekt „Łapanie bakcyli” 

Wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) oraz towarzyszące 
im warsztaty, adresowane do małych dzieci i ich rodziców. Wystawy, warsztaty i 
spotkania przygotowane tak, by dzieci przede wszystkim doświadczyły radości bycia 
twórcą, a dorośli mogli odkrywać w sobie i w swoich dzieciach talenty, których się nie 
spodziewali.
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Cel: kształtowanie wrażliwości twórczej dzieci, umożliwienie dzieciom kontaktu ze 
sztuką w sposób uwzględniający ich potrzeby, inspirowanie do alternatywnych form 
spędzania czasu z dzieckiem i rodziną.

W 2009 w ramach projektu odbyły się m.in. następujące wydarzenia adresowane do 
rodzin z dziećmi od 3 do 9 lat:
- wystawa „Linnea w ogrodzie Moneta” i dopełniające ją warsztaty,
- cykl warsztatów plastycznych „Coś z niczego”,
- cykl warsztatów literacko-plastycznych „Czytanie na dywanie”,
- cykl warsztatów edukacyjno- plastycznych „Spotkania w pracowni artysty”,
- cykl warsztatów edukacyjnych „Magia Chin”,
oraz jednorazowe wydarzenia kulturalne, spektakle i koncerty.

Wystawa „Linnea w ogrodzie Moneta” była realizowana we współpracy z 
Wydawnictwem Zakamarki. Wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczno-edukacyjne 
dla rodzin oraz warsztaty organizowane dla grup przedszkolnych i szkolnych. W 
ramach wystawy został zorganizowany ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci 
przedszkolnych, na który napłynęło 950 prac. Wystawa została przekazana 
Wydawnictwu Zakamarki, które będzie ją prezentowało w zainteresowanych 
placówkach kultury (m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu).
Liczba dzieci, które uczestniczyły w warsztatach wokół wystawy – około 140

Liczba dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym – około 950

Liczba rodzin, które uczestniczyły w działaniach projektowych – ok. 400

9. Projekt „Brykamy bez mamy” 

Zajęcia przygotowujące dzieci do startu w życie przedszkolaka. W czasie rocznego 
cyklu  spotkań  dzieci  w  wieku  2,5-4  lata  w  stałej  grupie  rówieśników  uczą  się 
samodzielności,  doskonalą  umiejętności  manualne,  poszerzają  wiedzę  o  świecie, 
ośmielają do spędzania czasu bez mamy i taty.

Cel: Wsparcie rozwoju dzieci poprzez wyposażanie ich w umiejętności przydatne do 
samodzielnego działania. Wzmocnienie w dzieciach umiejętności współpracy z 
innymi – tak dziećmi, jak i dorosłymi.

Realizacja: projekt rozpoczęty we wrześniu 2008. 
Projekt ma charakter ciągły. 
Od stycznia do czerwca 2009 w poniedziałki i środy w godzinach 9-12
Od września do grudnia w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 9-13.
 
Liczba dzieci, które skorzystały z realizacji projektu – około 40     
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10.   Projekt „Obywatel – dziecko”     

Projekt pilotażowy realizowany we współpracy z Fundacją im. A. Komeńskiego. 
Projekt ma doprowadzić do wypracowania sposobu praktycznej realizacji zapisów 
Konwencji o Prawach Dziecka zapewniających dzieciom możliwość wyrażania 
swoich potrzeb i opinii w kwestiach je dotyczących, zwłaszcza edukacji. 
  
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 2009 zorganizowano szkolenie "Obywatel Dziecko" (30 godz). 

Szkolenie składało się z 2 części:
• Część 1 – „Obywatel Dziecko” - czyli dzieci mają głos – doskonalenie 

umiejętności słuchania dzieci, nauka metod zbierania opinii dziecięcych (2-
3.10.2009, 15 godzin)

• Między 1 a 2 częścią przeprowadzono badania pilotażowe "Projekt Starówka" 
i "Ogród Stu Pociech" zbieraną opinie dzieci na temat jakości przestrzeni 
Starówki i Ogrodu Stu Pociech

•

• Część 2 – „Obywatel Dziecko” – jak efektywnie działać na rzecz włączania 
małych dzieci w lokalne społeczeństwo? – prezentacja opinii i pomysłów 
dziecięcych, planowanie działań uwzględniających dziecięce „marzenia” (27-
28.11.2009, 15 godzin)

Liczba osób, które skorzystały z działań w ramach projektu – 30 

12. 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.
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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 w niedziele, w listopady w soboty i niedziele

13. 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.

14. Projekt „Kultura prorodzinna”      

Działania służące wspieraniu szeroko rozumianej kultury prorodzinnej, poprzez 
zamawianie utworów filmowych, muzycznych, literackich promujących wartości 
rodzinne. W 2009 została zakończona produkcja filmu pt. „Historia Basi” w reżyserii 
Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza oraz zrealizowano utwór muzyczny 
„Jutrznia dla nienarodzonych” Pawła Bębenka.
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15. DZIAŁANIA DODATKOWE

15.1.  Projekt „Międzynarodowy Klub Malucha”

Międzykulturowy Klubu Malucha to pilotażowy projekt mający służyć wspieraniu 
dialogu międzykulturowego pomiędzy obywatelami Polski a obywatelami Państw 
Trzecich. Skierowany jest do rodzin imigranckich i polskich wychowujących małe 
dzieci. Jego celem jest:
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin imigranckich z małymi dziećmi,
- wspieranie rozwoju małych dzieci imigrantów i Polaków,
- zwiększanie kompetencji dorosłych członków rodzin imigranckich i polskich w 
zakresie umiejętności społecznych i organizacyjnych. 

Projekt partnerski z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Europejski 
finansowany przez Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. 
W ramach projektu zespół fundacji udzielił wsparcia wsparcia merytorycznego i 
organizacyjnego.

Realizacja: listopad – grudzień 2009. 

W każdy wtorek i czwartek w godz. 10-15 (w sumie 12 spotkań, dodatkowo 
wydarzenie jednorazowe - Międzykulturowy Dzień w Stu Pociechach). 

Odbiorcy – 15 rodzin imigranckich i mieszanych, 12 rodzin polskich 

15.2. W 2009 roku Fundacja kontynuowała współpracę z:

- Klubem Terapeutycznym dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi i Ich 
Rodziców. Praca w klubiku oparta jest o autorską adaptację metody Virginii Axline - 
niedyrektywnej terapii poprzez zabawę. 

Realizacja: styczeń- grudzień 2008. Każdy wtorek miesiąca w godz. 16-20.

Cel: wsparcie rodzin z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi.

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

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

- w 2009 roku Fundacja nawiązała współpracę z Fundacją Polskie Centrum 
Pomocy Międzynarodowej przy realizacji projektu Międzykulturowy Klub Malucha.  

- w 2009 roku Fundacja uczestniczyła w międzynarodowym projekcie GRUNDVIG 
(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.

- w 2009 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.
W spotkaniach uczestniczyło średnio 8-10 mam z klubów (lub przyszłych klubów) 
z Bielan, Bemowa, 2 z Mokotowa, z Pragi Północ, Pragi Południa, Białołęki, 
z Ursynowa oraz Piaseczna/ Nowej Iwicznej. 

15. 3. W 2009 roku Fundacja prezentowała swoje działania w ramach:

- III Ogólnopolskiej Konferencji „Pokazać- przekazać”, Warszawa, organizowanej 
przez Centrum Nauki Kopernik, prezentując warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 
3-9, marzec 2009
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- II Międzynarodowa Konferencja Unii Centrow Matek „Centra Matek jako 
Akademie Praktycznego Rodzicielstwa”, Strbskie Pleso, Słowacja, zorganizowana 
przez Unie Materkych Centier ze Słowacji, w ramach projektu Grundvig 2009-2011, 
listopad 2009

15. 4. W 2009 zespół Fundacji wziął udział w następujących szkoleniach:

- Szkolenie w ramach projektu „Obywatel Dziecko” (3 osoby) przeprowadzone 
przez trenerów z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (2-
3.10.2009 27-28.11.2009) – 3 osoby

- Spotkanie coachingowe „Strategia wymiany doświadczeń w zakresie 
najlepszych praktyk oddolnych na przykładzie Centrów Matek i ich 
upowszechnianie”, zorganizowane przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid 
Lindgren w Poznaniu, w ramach projektu Grundvig 2007-2009 (1 osoba)

-  Szkolenie  w  pracy  z  dziećmi  metodą  projektów  badawczych organizowane 
przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego – 3 osoby

-  Szkolenie  prowadzone  przez  trenerów  Centrum  Wolontariatu  „Jak  zdobyć  i 
zatrzymać wolontariusza?”, 1 osoba

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Z dniem 1 października 2009 Fundacja rozpoczęła działalność gospodarczą. Numer 
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000278980. 

W 2009 roku w ramach działalności gospodarczej:

- okazjonalnie udostępniano powierzchnię użytkową Fundacji dla działań 
edukacyjnych, psychoedukacyjnych i integracyjnych zgodnych z celami statutowymi 
Fundacji 

- dopełniając działania merytoryczne Fundacji nawiązano współpracę z 
Wydawnictwem „W Drodze” i Wydawnictwem „Zakamarki” pośrednicząc w 
sprzedaży wybranych książek.

Przedmiot działalności gospodarczej wg wypisu z Rejestru Przedsiębiorców:

− kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4
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− działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92), 

− opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85.3),

− działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PKD 85.14.D),

− handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, 

motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

4.1. Uchwała z dnia 05.01.09 dotycząca projektów realizowanych w 2009

4.2. Uchwała z dnia 05.01.09 dotycząca prowadzenia w roku 2009 działalności 
odpłatnej i nieprowadzenia do odwołania działalności gospodarczej. 

4.3. Uchwała z dnia 15.01.09 dotycząca planu kont w 2009.

4.4. Uchwała z dnia 22.02.09 w związku z dotacją przyznaną przez Urząd Miasta 
Stołecznego, od marca 2009 zostaną rozszerzone działania Specjalistycznej Poradni 
Psychologicznej zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z 
UM.

4.5. Uchwała z dnia 22.02.09 dotycząca rozpoczęcia nowego projektu „Mediacje 
rodzinne” w związku z przyznaniem dotacji przez Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa, Biuro Polityki Społecznej.

4.6. Uchwała z dnia 25.03.09 dotycząca rozszerzenia działań w ramach projektu 
„Odkrywanie świata na nowo” w związku z dotacją przyznaną przez UM Stołecznego 
Warszawa, Biuro Edukacji.

4.7. Uchwała z dnia 25.03.09 dotycząca zmiany planu kont na 2009 w związku z 
dotacją przyznaną przez UM Stołecznego Biuro Profilaktyki Społecznej i Biuro 
Edukacji.

4.8. Uchwała z dnia 10.06.09 dotycząca sprawozdania finansowego i 
merytorycznego Fundacji za 2008 oraz przeznaczenia nadwyżki przychodów za 
2008.

4.9. Uchwała z dnia 10.06.09 dotycząca rozszerzenia od września 2008 działań w 
ramach projektu „Brykamy bez mamy”.

4.10. Uchwała z dnia 20.09.09 dotycząca rozpoczęcia działalności gospodarczej z 
dniem 1 października 2009
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4.11. Uchwała z dnia 15.10.09 dotycząca współpracy z Polskim Centrum Pomocy 
Międzynarodowej przy realizacji projektu „Międzykulturowy Klub Malucha”

5. W 2009 ROKU FUNDACJA UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE PRZYCHODY:

- darowizny rzeczowe o wartości 1 207,90 zł

- dotacje z Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 130 000 zł 

- darowizny w wysokości 200 090,65 zł

- opłaty uczestników zajęć w ramach działalności statutowej odpłatnej w wysokości 
155 538,37 zł (koszty działalności statutowej odpłatnej to 239 955,93 zł)

- przychody z działalności gospodarczej w wysokości 13 549,40 zł (Fundacja 
rozpoczęła działalność gospodarczą w październiku 2009 roku i na koniec roku 
przyniosła ona stratę w wysokości 798,43 zł)

- przychody finansowe (odsetki bankowe) w wysokości 5,42 zł

6. W 2009 ROKU FUNDACJA PONIOSŁA NASTĘPUJĄCE KOSZTY:

- na realizację celów statutowych: 455 086,40 zł

- koszty administracyjne: 31 536,94 zł

- koszty działalności gospodarczej: 14 347,83 zł

- pozostałe: 151 zł

7. INNE DANE:

- w 2009 roku Fundacja zatrudniała 3 pracowników etatowych: dyrektora ds. 
programowych, dyrektora ds. rozwoju oraz sprzątaczkę. Fundacja nie zatrudniała 
pracowników etatowych w działalności gospodarczej.

- w 2009 roku Fundacja wypłaciła z tytułu wynagrodzeń 60 467,18 zł

- w 2009 roku Fundacja wypłaciła członkom Zarządu wynagrodzenia w łącznej 
wysokości 6 000,00zł
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

− Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu 

lub innego organu prowadzącego rejestr

Nazwa: FUNDACJA  S T O   P O C I E C H 

Siedziba: 00-227 Warszawa, ul. Freta 20/24 A 

Numer statystyczny Regon – 140950842

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 525-23-90-457

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

9499Z Działalność pozostałych  organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Fundacja  STO   POCIECH  wpisana przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Fundacji w dniu 20.04.2007 roku pod numerem KRS 0000278980.

Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych. Jest organizacją pożytku publicznego.

Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Fundacji w składzie :

• Mirosław Pilśniak – Prezes Zarządu

• Dorota Piszczatowska – Członek Zarządu

• Katarzyna Dołęgowska-Urlich – Członek Zarządu

Organem nadzoru Fundacji jest Rada Fundacji w składzie:

(12) Anna Ciupa

(13) Ewa Ilnicka

(14) Błażej Józef Matusiak

(15) Rajmund Koperski

(16) Tomasz Wytrwał

(17) Janusz Kaczmarek

(18) Maciej Kosiec
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Cele działania Fundacji zawarte w Dziale 3, rubryka KRS :

3. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców.

4. Wspieranie  rodziny  w  poprawie  jakości  życia  w  wymiarze  duchowym,  społecznym,  zawodowym  i 
ekonomicznym.

5. Promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców, jak i dzieci: kształtowanie w dzieciach i w rodzicach 
postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi jej zmieniania.

6. 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).

7. Wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z problemem niepełnosprawności.

9. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowywanie do przyszłości).

10. Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie 
mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca. 

11. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego.

12. Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

13. Działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu posłannictwa zakonu dominikanów.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za rok 2009

Szczegółowy  zakres  zmian  wartości  grup  rodzajowych  środków 
trwałych,  wartości  niematerialnych  i  prawnych  oraz  inwestycji 
długoterminowych

Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie

od 01 01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł Know – how Licencje

Autorskie 
prawa 

majątkowe i 
prawa 

pokrewne

Koncesje
Wartość 

firmy
Pozostałe Razem

1
Wartość brutto WNiP na 
początek roku obrotowego  3.573,79     3.573,79

2 Zwiększenia  1.249,28    1.249,28

A Zakup  1.249,28     1.249,28

B Darowizny otrzymane       0,00

C Aport       0,00

D Ujawnienia (inwentaryzacja)       0,00

E Pozostałe       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A Sprzedaż       0,00

B Likwidacja       0,00

C Darowizny przekazane       0,00

D Aport       0,00

E Niedobory inwentaryzacyjne       0,00

F Pozostałe       0,00

4
Wartość brutto WNiP na 
koniec roku obrotowego  4.823,07     4.823,07
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Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie 

od 01.01.2009  do 31.12.2009

Lp. Tytuł Know – how Licencje

Autorskie 
prawa 

majątkowe i 
prawa 

pokrewne

Koncesje
Wartość 

firmy
Pozostałe Razem

1
Wartość umorzenia na 
początek roku 
obrachunkowego  3.573,79    3.573,79

2 Zwiększenia  1.249,28     1.249,28

A Naliczenie umorzenia, w tym:  1.249,28     1.249,28

 
Nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodów       0,00

B Pozostałe       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A Sprzedaż       0,00

B Likwidacja       0,00

C Darowizny przekazane       0,00

D Aport       0,00

E Niedobory inwentaryzacyjne       0,00

F Pozostałe       0,00

4
Wartość umorzenia na koniec 
roku obrotowego  4.823,07     4.823,07

5
Wartość netto WNiP na 
początek roku obrotowego  0,00     0,00

6
Wartość netto WNiP na koniec 
roku obrotowego  0,00     0,00
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Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł
Grunty 
własne

Prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu

Budynki 
i 

budowle

Spółdzielcze 
własnościowe 

prawa do 
lokali

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki 
trwałe

Razem

1
Wartość brutto środków 
trwałych na początek roku 
obrotowego     4.154,09 4.704,49 8.858,58

2 Zwiększenia     150,00 150,00

A Zakup środków trwałych     150,00 150,00

B Przyjęcie z budowy     0,00

C Darowizny otrzymane     0,00

D Ujawnienia (inwentaryzacja)     0,00

E Zmiana klasyfikacji     0,00

F Aport     0,00

G Pozostałe     0,00

3 Zmniejszenia     0,00

A Sprzedaż     0,00

B Likwidacja środków trwałych     0,00

C Darowizny przekazane     0,00

D Straty losowe     0,00

E Niedobory (inwentaryzacja)     0,00

F Zmiana klasyfikacji     0,00

G Aport     0,00

H Pozostałe     0,00

4
Wartość brutto środków 
trwałych na koniec roku 
obrotowego

    4.304,09 4.704,49 9.008,58
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Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł
Grunty 
własne

Prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu

Budynki 
i 

budowle

Spółdzielcze 
własnościowe 

prawa do 
lokali

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki 
trwałe

Razem

1 Umorzenie środków trwałych 
na początek roku obrotowego     4.154,09 4.704,49 8.858,58

2 Zwiększenia     150,00 150,00

A Naliczenie umorzenia, w tym:     150,00 150,00

 
Nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodu        0,00

B Zmiana klasyfikacji        0,00

C Pozostałe        0,00

3 Zmniejszenia     0,00

A Sprzedaż     0,00

B Likwidacja środków trwałych     0,00

C Darowizny przekazane     0,00

D Straty losowe     0,00

E Niedobory (inwentaryzacja)     0,00

F Zmiana klasyfikacji     0,00

G Aport     0,00

H Pozostałe     0,00

4
Umorzenie środków trwałych 
na koniec roku obrotowego     4.304,09 4.704,49 9.008,58

5
Wartość netto środków 
trwałych na początek roku 
obrotowego     0,00 0,00 0,00

6
Wartość netto środków 
trwałych na koniec roku 
obrotowego     0,00 0,00 0,00
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Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie w okresie 

od 01.01.2009  do 31.12.2009

Lp. Tytuł Wartość

1 Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego  

2 Zwiększenia nakładów w ciągu roku  

A Budowa własnego środka trwałego  

B Ulepszenie własnego środka trwałego  

C Montaż własnego środka trwałego  

D Ulepszenie w obcym środku trwałym  

E Pozostałe  

3 Zmniejszenia nakładów w ciągu roku  

A Przekazanie do używania środków trwałych, w tym:  

 Z budowy własnego środka trwałego  

 Z ulepszenia własnego środka trwałego  

 Z montażu własnego środka trwałego  

 Z ulepszenia w obcym środku trwałym  

B Odzyski, np materiały  

C Straty w trakcie budowy  

D Sprzedaż środka trwałego w budowie  

E Pozostałe  

4 Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego 0,00

Nie występują.
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Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych

w okresie od01.01.2009  do 31.12.2009

Lp. Tytuł
Nierucho-

mości

Wartości 
niematerialne 

i prawne

Udziały 
i akcje

Udzielone 
pożyczki 

długoterminowe

Pozostałe 
papiery 

wartościowe

Pozostałe 
składniki 
inwestycji 

długoterminowych

Razem

1

Wartość brutto 
inwestycji 
długoterminowych 
na początek roku 
obrotowego

      0,00

2 Zwiększenia       0,00

A Zakup       0,00

B
Darowizny 
otrzymane       0,00

C Aport       0,00

D Zmiana klasyfikacji       0,00

E Pozostałe       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A Sprzedaż       0,00

B
Darowizny 
przekazane       0,00

C Aport       0,00

D Zmiana klasyfikacji       0,00

E Pozostałe       0,00

4

Wartość brutto 
inwestycji 
długoterminowych 
na koniec roku 
obrotowego

      0,00

5

Wartość odpisów 
aktualizujących 
inwestycje 
długoterminowe na 
początek roku 
obrotowego

      0,00

A Zmniejszenia       0,00
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odpisów

B
Zwiększenia 
odpisów       0,00

6

Wartość odpisów 
aktualizujących 
inwestycje 
długoterminowe na 
koniec roku 
obrotowego       0,00

7

Wartość netto 
inwestycji 
długoterminowych 
na początek roku 
obrotowego       0,00

8

Wartość netto 
inwestycji 
długoterminowych 
na koniec roku 
obrotowego       0,00

Nie występują.

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w pozostałych jednostkach

w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2009

Lp. Tytuł Nieruchomości
Wartości 

niematerialne 
i prawne

Udziały 
i akcje

Udzielone 
pożyczki 

długoterminowe

Pozostałe 
papiery 

wartościowe

Pozostałe 
składniki 
inwestycji 

długoterminowych

Razem

1

Wartość brutto 
inwestycji 
długoterminowych na 
początek roku 
obrotowego       0,00

2 Zwiększenia       0,00

A Zakup       0,00

B Darowizny otrzymane       0,00

C Aport       0,00
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D Zmiana klasyfikacji       0,00

E Pozostałe       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A Sprzedaż       0,00

B Darowizny przekazane       0,00

C Aport       0,00

D Zmiana klasyfikacji       0,00

E Pozostałe       0,00

4

Wartość brutto 
inwestycji 
długoterminowych na 
koniec roku 
obrotowego       0,00

5

Wartość odpisów 
aktualizujących 
inwestycje 
długoterminowe na 
początek roku 
obrotowego       0,00

A Zmniejszenia odpisów       0,00

B Zwiększenia odpisów       0,00

6

Wartość odpisów 
aktualizujących 
inwestycje 
długoterminowe na 
koniec roku 
obrotowego       0,00

7

Wartość netto 
inwestycji 
długoterminowych na 
początek roku 
obrotowego       0,00

8

Wartość netto 
inwestycji 
długoterminowych na 
koniec roku 
obrotowego       0,00

Nie występują.

36



 Fundacja Sto Pociech
ul. Freta 20/24a

00-227 Warszawa
tel. 22 635 47 00 wew.205

www.stopociech.pl
stopociech@ stopociech.pl

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście

w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2009

Tytuł
Stan na początek roku 

obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na koniec roku 
obrotowego

Powierzchnia (m2), w tym:    0,00

- obiekt A    0,00

- obiekt B    0,00

Wartość gruntu, w tym:    0,00

- obiekt A    0,00

- obiekt B    0,00

Nie występuje.

Wartość  nie  amortyzowanych  lub  nie  umarzanych  przez  jednostkę 
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy 
i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Zmiany struktury własnościowej środków trwałych w okresie

od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp.
Struktura własnościowa środków trwałych 

ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w 
rozbiciu na:

Stan na koniec roku 
obrotowego

Stan na początek roku 
obrotowego

1 Własne 0,00 0,00
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2 Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 0,00 0,00

3 Używane na podstawie umowy leasingu 0,00 0,00

4 Używane na podstawie pozostałych umów 0,00 0,00

 Razem 0,00 0,00

Lp.
Struktura środków trwałych ewidencjonowanych 

pozabilansowo
Stan na koniec roku 

obrotowego
Stan na początek roku 

obrotowego

1 Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 0,00 0,00

2 Używane na podstawie umowy leasingu 0,00 0,00

3 Używane na podstawie pozostałych umów 0,00 0,00

 Razem 0,00 0,00

Nie występuje.

Zobowiązania  wobec  budżetu  państwa  lub  jednostek  samorządu 
terytorialnego  z  tytułu  uzyskania  prawa  własności  budynków  i 
budowli 

Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżety państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu      uzyskania 
prawa własności budynków i budowli w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Tytuł
Stan na początek roku 

obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na koniec roku 
obrotowego

   0,00

- obiekt A    0,00

- obiekt B    0,00

Wartość gruntu, w tym:    0,00

- obiekt A    0,00

- obiekt B    0,00

Nie występują.
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Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz 
stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych 

Zmiany w stanie funduszy zapasowych i rezerwowych w okresie

od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł
Kapitał zapasowy 

obligatoryjny

Kapitał 
zapasowy 
pozostały

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe
Razem

1
Wartość kapitałów na początek roku 
obrotowego 0,00

2 Zwiększenia 0,00

A Odpis z zysku 0,00

B Przesunięcie z innych kapitałów 0,00

C Wpłaty akcjonariuszy/udziałowców 0,00

D Agio 0,00

E Pozostałe 0,00

3 Zmniejszenia 0,00

A Pokrycie straty 0,00

B Przesunięcie na inne kapitały 0,00

C Zwrot dopłat i inne wypłaty 0,00

D Pozostałe 0,00

4
Wartość kapitałów na koniec roku 
obrotowego 0,00

 

Fundusze zapasowe i rezerwowe nie występują.
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Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp. Tytuł Kwota

1 Wynik finansowy netto -579,42

2 Proponowany podział/pokrycie wyniku, w tym: 0,00

A zwiększenie/zmniejszenie funduszu zapasowego 0,00

B zwiększenie/zmniejszenie funduszu rezerwowego 0,00

C Zmniejszenie funduszu statutowego -579,42

3 Wynik niepodzielony/niepokryty 0,00

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej i gospodarczej

Wynik na działalności Fundacji  

w tym: -579,42

przychody ogółem 500 391,74

koszty ogółem 500 971,16

  

w tym:  

  

Wynik na działalności statutowej 219,01

przychody z działalności statutowej 486 842,34

koszty z  działalności statutowej 486 623,33

  

Wynik na działalności gospodarczej -798,43

przychody z działalności gospodarczej 13 549,40

koszty z działalności gospodarczej 14 347,83
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Dane  o  stanie  rezerw  według  celu  ich  utworzenia  na  początek  roku 
obrotowego,  zwiększeniach,  wykorzystaniu,  rozwiązaniu  i  stanie 
końcowym

Zmiany w stanie rezerw w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł

Rezerwa z 
tytułu 

odroczonego 
podatku 

dochodowego

Rezerwy na 
świadczenia 
pracownicze

Rezerwy na 
udzielone 

gwarancje i 
poręczenia

Rezerwy na 
pewne lub 

prawdopodobne 
straty z operacji 

w toku

Pozostałe 
rezerwy

Razem

1
Wartość rezerw na 
początek roku obrotowego     0,00

2 Zwiększenia     0,00

A Utworzenia     0,00

B Pozostałe     0,00

3 Zmniejszenia     0,00

A Wykorzystane     0,00

B Rozwiązane     0,00

C Pozostałe     0,00

4
Wartość rezerw na koniec 
roku obrotowego, w tym:     0,00

A Długoterminowe      0,00

B Krótkoterminowe     0,00

Nie występują.
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Dane  o  odpisach  aktualizujących  wartość  należności,  ze  wskazaniem 
stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności długoterminowych od jednostek powiązanych

Lp. Tytuł

Z tytułu umów 
leasingu 

finansowego (u 
finansującego)

Z tytułu 
aktywów 
trwałych

Pozostałe Razem

1
Wartość odpisów aktualizujących należności 
długoterminowe na początek roku obrotowego 0,00

2 Zwiększenia dotyczące: 0,00

A
Należności od dłużników postawionych w stan 
likwidacji lub upadłości    0,00

B
Należności od dłużników, których wniosek o 
ogłoszenie upadłości został oddalony    0,00

C Należności kwestionowane przez dłużników    0,00

D Kwot podwyższających wartość należności    0,00

E
Należności nieściągalnych objętych odpisem 
ogólnym    0,00

F Należności bieżących    0,00

G Pozostałych należności    0,00

3 Zmniejszenia z tytułu:    0,00

A Odwrócenia odpisów    0,00

B Wykorzystania odpisów    0,00

C Pozostałe    0,00

4
Wartość odpisów aktualizujących należności 
długoterminowe na koniec roku obrotowego    0,00

Nie występują.
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Dane o odpisach aktualizujących wartość należności długoterminowych od pozostałych jednostek

Lp. Tytuł

Z tytułu umów 
leasingu 

finansowego (u 
finansującego)

Z tytułu 
aktywów 
trwałych

Pozostałe Razem

1
Wartość odpisów aktualizujących należności 
długoterminowe na początek roku obrotowego    0,00

2 Zwiększenia dotyczące:    0,00

A
Należności od dłużników postawionych w stan 
likwidacji lub upadłości    0,00

B
Należności od dłużników, których wniosek o 
ogłoszenie upadłości został oddalony    0,00

C Należności kwestionowane przez dłużników    0,00

D Kwot podwyższających wartość należności    0,00

E
Należności nieściągalnych objętych odpisem 
ogólnym    0,00

F Należności bieżących    0,00

G Pozostałych należności    0,00

3 Zmniejszenia z tytułu:    0,00

A Odwrócenia odpisów    0,00

B Wykorzystania odpisów    0,00

C Pozostałe    0,00

4
Wartość odpisów aktualizujących należności 
długoterminowe na koniec roku obrotowego    0,00

Nie występują.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych

Lp. Tytuł
Z tytułu dostaw 

i usług
Dochodzone na 
drodze sądowej

Pozostałe Razem

1
Wartość odpisów aktualizujących należności 
krótkoterminowe na początek roku obrotowego    0,00

2 Zwiększenia dotyczące:    0,00
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A
Należności od dłużników postawionych w stan 
likwidacji lub upadłości    0,00

B
Należności od dłużników, których wniosek o 
ogłoszenie upadłości został oddalony    0,00

C Należności kwestionowane przez dłużników    0,00

D Kwot podwyższających wartość należności    0,00

E
Należności nieściągalnych objętych odpisem 
ogólnym    0,00

F Należności bieżących    0,00

G Pozostałych należności    0,00

3 Zmniejszenia z tytułu:    0,00

A Odwrócenia odpisów    0,00

B Wykorzystania odpisów    0,00

C Pozostałe    0,00

4
Wartość odpisów aktualizujących należności 
krótkoterminowe na koniec roku obrotowego    0,00

        

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych

Lp. Tytuł
Z tytułu dostaw 

i usług
Dochodzone na 
drodze sądowej

Pozostałe Razem

1
Wartość odpisów aktualizujących należności 
krótkoterminowe na początek roku obrotowego    0,00

2 Zwiększenia dotyczące:    0,00

A
Należności od dłużników postawionych w stan 
likwidacji lub upadłości    0,00

B
Należności od dłużników, których wniosek o 
ogłoszenie upadłości został oddalony    0,00

C Należności kwestionowane przez dłużników    0,00

D Kwot podwyższających wartość należności    0,00

E
Należności nieściągalnych objętych odpisem 
ogólnym    0,00

F Należności bieżących    0,00
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G Pozostałych należności    0,00

3 Zmniejszenia z tytułu:    0,00

A Odwrócenia odpisów    0,00

B Wykorzystania odpisów    0,00

C Pozostałe    0,00

4
Wartość odpisów aktualizujących należności 
krótkoterminowe na koniec roku obrotowego    0,00

Nie występują.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek

Lp. Tytuł
Z tytułu dostaw i 

usług
Dochodzone na 
drodze sądowej

Pozostałe Razem

1
Wartość odpisów aktualizujących należności 
krótkoterminowe na początek roku obrotowego 0,00

2 Zwiększenia dotyczące: 0,00

A
Należności od dłużników postawionych w stan 
likwidacji lub upadłości    0,00

B
Należności od dłużników, których wniosek o 
ogłoszenie upadłości został oddalony    0,00

C Należności kwestionowane przez dłużników    0,00

D Kwot podwyższających wartość należności    0,00

E
Należności nieściągalnych objętych odpisem 
ogólnym 0,00

F Należności bieżących    0,00

G Pozostałych należności    0,00

3 Zmniejszenia z tytułu: 0,00

A Odwrócenia odpisów   0,00

B Wykorzystania odpisów   0,00

C Pozostałe    0,00

4
Wartość odpisów aktualizujących należności 
krótkoterminowe na koniec roku obrotowego 0,00
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Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 
przewidywanym umową, okresie spłaty do 1 roku,  powyżej 1 roku.

Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

 Należności z tytułu

okres wymagalności

Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek 
roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek 
roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek 
roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. dostaw i usług 359,90 2 679,34 0,00 0,00 359,90 2 679,34

2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. środków od  ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze 
sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 359,90 2 679,34 0,00 0,00 359,90 2 679,34

Podział  zobowiązań  długoterminowych  według  pozycji  bilansu  o 
pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową,  okresie 
spłaty do 1 roku, od 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 
lat
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Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych w okresie

od 01.01.2009  do 31.12.2009

Lp. Tytuł

Z tytułu umów 
leasingu 

finansowego (u 
korzystającego)

Z tytułu 
zakupu 

aktywów 
trwałych

Kredyty i 
pożyczki

Emisja 
dłużnych 
papierów 

wartościowych

Inne 
zobowiązania 

finansowe
Pozostałe Razem

1

Wartość zobowiązań 
długoterminowych na 
początek roku 
obrotowego       0,00

2 Zwiększenia       0,00

A Powstanie       0,00

B Pozostaje       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A Spłata       0,00

B Umorzenie       0,00

C Pozostałe       0,00

4
Wartość zobowiązań 
długoterminowych na 
koniec roku obrotowego       0,00

Nie występują.

Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek w okresie

od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł

Z tytułu umów 
leasingu 

finansowego (u 
korzystającego)

Z tytułu 
zakupu 

aktywów 
trwałych

Kredyty i 
pożyczki

Emisja 
dłużnych 
papierów 

wartościowych 

Inne 
zobowiązania 

finansowe
Pozostałe Razem

1

Wartość zobowiązań 
długoterminowych na 
początek roku 
obrotowego       0,00
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2 Zwiększenia       0,00

A Powstanie       0,00

B Pozostaje       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A Spłata       0,00

B Umorzenie       0,00

C Pozostałe       0,00

4

Wartość zobowiązań 
długoterminowych na 
koniec roku 
obrotowego       0,00

Nie występują.

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2009

Lp. Tytuł Od 1 do 3 lat Od 3 do 5 lat Od 5 do 10 lat
Powyżej 10 

lat
Razem

A JEDNOSTKI POWIĄZANE     0,00

1 Stan na początek roku obrotowego     0,00

2 Stan na koniec roku obrotowego     0,00

B POZOSTAŁE JEDNOSTKI     0,00

1 Stan na początek roku obrotowego     0,00

2 Stan na koniec roku obrotowego     0,00

C
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ 
DŁUGOTERMINOWYCH     0,00

1 Stan na początek roku obrotowego     0,00

2 Stan na koniec roku obrotowego     0,00

Zobowiązania długoterminowe nie występują.
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Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń

   międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Zmiany w stanie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Lp. Tytuł Koncesje
Polisy 

ubezpieczeniowe

Materiały do 
produkcji 

2008

Koszty 
remontów 

planowanych

Czynsz 
najmu

Rozliczenie 
kontraktów 
długotermi-

nowych

Pozostałe Razem

1

Wartość 
krótkoterminowych 
rozliczeń 
międzyokresowych 
na początek roku 
obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Zwiększenia  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Wartość 
krótkoterminowych 
rozliczeń 
międzyokresowych 
na koniec roku 
obrotowego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nie występują.
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Bierne rozliczenia międzyokresowe 

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych kosztów w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2097

Lp. Tytuł

Wartość świadczeń 
wykonywanych na rzecz 

jednostki przez 
kontrahentów

Z tytułu napraw 
gwarancyjnych i 

rękojmi

Rozliczenia 
międzyokresowe 

przychodów
Razem

1
Wartość biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów na 
początek roku obrotowego 0,00 0,00 10.951,65 10.951,65

2 Zwiększenia 0,00 0,00 14.059,87 14.059,87

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 10.951,65 10.951,65

4
Wartość biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów na 
koniec roku obrotowego 0,00 0,00 14.059,87 14.059,87

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się następujące projekty:

14.W oczekiwaniu na rodzicielstwo – 450,00

15. PZU-wystawa – 735,00

16.Film – 4.904,87

17. Brykamy bez mamy – kaucje – 7.970,00

50



 Fundacja Sto Pociech
ul. Freta 20/24a

00-227 Warszawa
tel. 22 635 47 00 wew.205

www.stopociech.pl
stopociech@ stopociech.pl

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2009

Lp. Tytuł Hipoteka
Zastaw na 
towarze

Zastaw na 
nieruchomości

Przewłaszczenie
Weksel 
własny

Pozostałe Razem

1
Wykaz zobowiązań na 
początek roku 
obrotowego, w tym:       0,00

A
Kwota 
zabezpieczanego 
zobowiązania       0,00

B Kwota zabezpieczenia       0,00

2 Zwiększenia       0,00

A
Kwota 
zabezpieczanego 
zobowiązania       0,00

B Kwota zabezpieczenia       0,00

3 Zmniejszenia       0,00

A
Kwota 
zabezpieczanego 
zobowiązania       0,00

B Kwota zabezpieczenia       0,00

4
Wykaz zobowiązań na 
koniec roku 
obrotowego, w tym:       0,00

A
Kwota 
zabezpieczanego 
zobowiązania       0,00

B Kwota zabezpieczenia       0,00

Nie występuje.
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Zobowiązania  warunkowe,  w  tym  również  udzielone  przez  jednostkę 
gwarancje i poręczenia, także wekslowe 

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2009

Lp. Tytuł
Gwarancje i 
poręczenia

Weksle 
indosowane

Kaucje i 
wadia

Pozostałe Razem

1
Wartość zobowiązań na początek 
roku obrotowego, w tym:     0,00

2 Zwiększenia     0,00

3 Zmniejszenia     0,00

4
Wartość zobowiązań na koniec roku 
obrotowego, w tym:     0,00

Nie występują.

Struktura  rzeczowa  i  terytorialna  przychodów  netto  ze  sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Lp. Tytuł
Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy

Kraj Eksport Ogółem Kraj Export Ogółem

1
Darowizny na 
działalność 
statutową 201 298,55 0,00 201 298,55 108 888,22 0,00 108 888,22
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2

Przychody 
działalności 
statutowej 
nieodpłatnej 130 000,00 0,00 130 000,00 94 600,00 0,00 94 600,00

3

Przychody 
działalności 
statutowej 
odpłatnej 155 538,37 0,00 155 538,37 63 598,00 0,00 63 598,00

4
Przychody z 
działalności 
gospodarczej 13 549,40 0,00 13 549,40 0,00 0,00 0,00

5
Przychody 
finansowe 5,42 0,00 5,42 2,88 0,00 2,88

 Razem 500 391,74 0,00 500 391,74 267 089,10 0,00 267 089,10

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Lp. Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących Kwota

1 Zmiana techniki produkcji 0,00

2 Przeznaczenie do likwidacji 0,00

3 Wycofanie z użytkowania 0,00

4 Pozostałe 0,00

 Razem 0,00

Nie występuje.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów
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Lp.
Przyczyny dokonania odpisów 

aktualizujących
Materiały

Półprodukty i 
produkcja w toku

Produkty gotowe Towary Razem

1 Utrata wartości użytkowych     0,00

2 Utrata wartości rynkowych     0,00

3 Pozostałe     0,00

 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nie występuje.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej 
w  roku  obrotowym  lub  przewidzianej  do  zaniechania  w  roku 
następnym 

W trakcie bieżącego roku obrotowego spółka zaniechała prowadzenia działalności.

Związane z tą działalnością informacje finansowe za bieżący rok obrotowy przedstawiają się następująco:

Lp. Rodzaj działalności zaniechanej Przychody Koszty Wynik finansowy

1    0,00

2    0,00

3    0,00

4    0,00

 Razem 0,00 0,00 0,00

W trakcie roku obrotowego od 01.01.2009 do 31.12.2009, Fundacja nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności.
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Rozliczenie  głównych  pozycji  różniących  podstawę  opodatkowania 
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od 
wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp. Tytuł Wartość

1 Zysk brutto -579,42

2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice 
przejściowe)

0,00

 Odpisy aktualizujące wartość należności 0,00

 
Niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych za rok bieżący (z tyt 
pełnienia funkcji w organach spółki, zlecenia) 0,00

 Naliczone odsetki od zobowiązań 0,00

 Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych 0,00

 Różnice kursowe z wyceny bilansowej dotyczące kosztów podatkowych 0,00

 Rezerwa na koszty, które będą ponoszone w następnych latach obrotowych 0,00

 Niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS 0,00

3
Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice 
trwałe) 151,00

 Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00

 Darowizny 0,00

 Odsetki budżetowe 151,00

 Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów 0,00

 Przekroczony limit reklamy i reprezentacji 0,00

 Spisanie drobnych sald 0,00

 Podatek VAT od odpisanych w koszty uprawdopodobnionych należności 0,00

 Wycena środków pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy 0,00

 Koszt rat leasingu 0,00

 Wierzytelności odpisane jako przedawnione 0,00

 Koszty roku ubiegłego 0,00

 Pozostałe 0,00
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4
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach 
lat ubiegłych (różnice przejściowe) 0,00

 Odpisy aktualizujące wartość należności 0,00

 Wypłacone wynagrodzenia , zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń roku ubiegłego 0,00

 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych zbytych lub wykorzystanych 
w roku bieżącym 0,00

 Zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej lat poprzednich 0,00

 Wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach poprzednich 0,00

 Zapłacone odsetki od zobowiązań 0,00

5
Przychody nie będące przychodami podatkowymi w roku bieżącym (różnice 
przejściowe) 0,00

 Naliczone odsetki od należności 0,00

 Różnice kursowe z wyceny bilansowej dotyczące przychodów podatkowych 0,00

 Pozostałe 0,00

6 Przychody nie będące przychodami podatkowymi w roku bieżącym (różnice trwałe) 0,00

 Zwrócone wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00

 
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności Który nigdy nie został uznany za 
koszt uzyskania przychodu, zaplata uprzednio spisanych należności 0,00

 Rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne 0,00

 Różnice kursowe naliczone 0,00

7
Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych 
(różnice przejściowe) 0,00

 Zapłacone odsetki od należności 0,00

 Pozostałe 0,00

8
Przychody przyszłych okresów stanowiące przychód do opodatkowania podatkiem 
dochodowym 0,00

 Zasądzone koszty procesowe 0,00

9 Statystyczne przychody podatkowe 0,00

 Wartość świadczeń nieopodatkowanych 0,00

10 Dochody wolne od podatku 0,00

11 Inne zmiany podstawy opodatkowania 0,00

 Odliczenia od dochodu (darowizny) 0,00

12 Podstawa naliczenia podatku dochodowego – dochód do opodatkowania -428,42
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Informacje o związkach przyczynowo-skutkowych podatku dochodowego

memoriałowego i kasowego

Lp. Znak Treść Kwota

1  
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat (podatek bieżący 
i odroczony) 0,00 

2 +/-
Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez 
rezerw odnoszonych na kapitał własny) 0,00 

3 +/-
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (bez 
aktywów odnoszonych na kapitał własny) 0,00 

4  
Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej (podatek bieżący 
obciążający wynik finansowy bieżącego okresu) 0,00 

5 + podatek dochodowy według deklaracji podatkowej (podatek bieżący 
odnoszony bezpośrednio z deklaracji na kapitał własny) 0,00 

6  Podatek dochodowy wg deklaracji podatkowej 0,00 

7 +/- Zmiana stanu należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 

8 +/- Zmiana stanu zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 

9  podatek dochodowy zapłacony  0,00

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w 
wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów 
na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych 

Koszty według rodzaju:

18.Amortyzacja – 1 339,28

19.Zużycie materiałów i energii – 57 052,62

20.Usługi obce – 45 977,17

21.Wynagrodzenia – 389 290,02

22.Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 4 037,07

23.Podatki i opłaty – 1 330,00

24.Pozostałe koszty – 1 945,00
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Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na 
własne potrzeby 

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Lp. Koszty wytworzenia Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy

1 Inwestycje rozpoczęte   

2 Środki trwałe   

3 Pozostałe   

 Razem 0,00 0,00

Nie występują.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na 
niefinansowe aktywa trwałe 

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe,

w tym na ochronę środowiska

Nakłady na
Poniesione w bieżącym roku 

obrotowym
Planowane na następny rok 

obrotowy

Wartości niematerialne i prawne 1.249,28 0,00

Środki trwałe, w tym: 150,00 0,00

Dotyczące ochrony środowiska 0,00 0,00

Środki trwałe w budowie, w tym: 0,00 0,00

Dotyczące ochrony środowiska 0,00 0,00

Inwestycje w nieruchomości 0,00 0,00

Inwestycje w prawa 0,00 0,00

Razem 1.399,28 0,00
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Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe 
i pozostałe 

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe wraz z podatkiem dochodowym od 
wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp. Zdarzenia nadzwyczajne Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy

1 Zyski nadzwyczajne             0,00 0,00

a losowe   

b pozostałe   

2 Straty nadzwyczajne            0,00 0,00

a losowe  

b pozostałe   

3 Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0,00 0,00

4
Podatek dochodowy od wyniku na 
operacjach nadzwyczajnych  

 Razem 0,00 0,00 

Nie występują.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

Nie występuje.

Objaśnienia  struktury  środków  pieniężnych  przyjętych  do  rachunku 
przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów 
pieniężnych  sporządzony  jest  metodą  bezpośrednią,  dodatkowo 
należy  przedstawić  uzgodnienie  przepływów  pieniężnych  netto  z 
działalności  operacyjnej,  sporządzone  metodą  pośrednią:  w 
przypadku  różnic  pomiędzy  zmianami  stanu  niektórych  pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich 
przyczyny 
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Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych

w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2009

Lp. Treść
Środki 

pieniężne 
w kasie

Środki 
pieniężne 

na 
rachunku 

bankowym

Inne środki 
pieniężne

Aktywa finansowe płatne lub wymagane 
w ciągu 3 miesięcy od dnia ich 

otrzymania, wystawienia, nabycia lub 
złożenia

Razem

Lokaty Czeki, weksle

Bony 
skarbowe, 
handlowe, 
NBP i inne

1
Stan na początek roku 
obrotowego 30,39 28.939,11 0,00 0,00 0,00 0,00 28.969,50

2
Stan na koniec roku 
obrotowego 607,71 18.512,77 0,00 0,00 0,00 0,00 19.120,48

3
Zmiana stanu środków 
pieniężnych +577,32 -10.426,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.849,02

 
W tym o ograniczonej 
możliwości 
dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzonych metodą bezpośrednią i 
pośrednią

Lp. Treść Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy

A
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej   

I Zysk (strata) netto   

II Korekty razem   

1 Amortyzacja   

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   
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5 Zmiana stanu rezerw   

6 Zmiana stanu zapasów   

7 Zmiana stanu należności   

8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów   

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   

10 Inne korekty   

III
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II)   

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem 
na grupy zawodowe 

Wyszczególnienie
Koniec bieżącego roku obrotowego Koniec poprzedniego roku obrotowego

Liczba osób Liczba osób

Pracownicy bezpośrednio 
produkcyjni 0 0

Pracownicy pośrednio 
produkcyjni 0 0

Pozostali 2 2

Stanowiska nierobotnicze 0 0

Średnioroczne zatrudnienie 0 0

Razem, w tym:

Mężczyźni 0 0

Kobiety 2 2
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Informacje o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art.9 
ust.1  pkt.  2  Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i 
wolontariacie (Dz .U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

Nie występują.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 

Zdarzenia gospodarcze ujęte w niniejszym sprawozdaniu dotyczą roku bieżącego.

Informacje  o  znaczących  zdarzeniach,  jakie  nastąpiły  po  dniu 
bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

Zdarzenia takie nie występują.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian rachunkowości, w 
tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego,  jeżeli  wywierają  one  istotny  wpływ  na  sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i 
spowodowaną zmianami  kwotę wyniku finansowego oraz zmian w 
kapitale własnym 

Polityka rachunkowości w roku obrachunkowym nie uległa zmianie.
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Informacje  liczbowe  zapewniające  porównywalność  danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem 
za rok obrotowy 

Bilans
Koniec bieżącego roku obrotowego Koniec poprzedniego roku obrotowego

Przed korektą Po korekcie Przed korektą Po korekcie

Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i 
prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 21.799,82 21.799,82 29.329,40 29.329,40

I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00

W tym zmiany - - - -

Pasywa 21.799,82 21.799,82 29.329,40 29.329,40

VIII. Zysk (strata) netto -579,42 -579,42 691,86 691,86

W tym zmiany - - - -

Rachunek zysków i strat
Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy

Przed korektą Po korekcie Przed korektą Po korekcie

Zmiana stanu produktów - - - -

Koszt wytworzenia produktów 
na własne potrzeby jednostki  0,00 0,00 0,00 0,00

Razem przychody 500.391,74 500.391,74 267.089,10 267.089,10

W tym zmiana - - - -

Koszty amortyzacji 1.399,28 1.399,28 3 924,00 3 924,00

Usługi obce 45 977,17 45 977,17 21 959,41 21 959,41

Koszty finansowe 151,00 151,00 1,98 1,98
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Razem koszty 500.971,16 500.971,16 266.397,24 266.397,24

W tym zmiana - - - -

VIII. Zysk (strata) netto -579,42 -579,42 691,86 691,86

W tym zmiana - - - -

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  z  uwzględnieniem  porównywalności  danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy (tj. 
kończący się 31 grudnia 2008 r.).

W  przypadku  występowania  niepewności,  co  do  możliwości 
kontynuowania  działalności,  opis  tych  niepewności  oraz 
stwierdzenie,  że  taka  niepewność  występuje,  oraz  wskazanie,  czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane: informacja 
powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych 
przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności 

Nie występują.
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