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Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier”

Sprawozdanie z działalności
za rok 2004
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Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” z siedzibą
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 prowadzi działalność od dnia
17.02.1997 r. i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy, XIX
Wydziale Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000167578.
Numer statystyczny REGON Fundacji - 012 373 720
Numer identyfikacji podatkowej NIP 525-15-75-120
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Członkami Zarządu Fundacji w roku 2004 były:
Teresa Gajewska,
Małgorzata Dębek,

Celem statutowym Fundacji jest „wspieranie działalności na rzecz zainicjowania
procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki
równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego
i kulturalnego”.
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REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI

„ŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ POMOCY RZECZOWEJ,

FINANSOWEJ, ORGANIZACYJNEJ NA RZECZ PODMIOTÓW (OSÓB
PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ) PROWADZĄCYCH LUB ORGANIZUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA. DOFINANSOWYWANIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH I UBOGICH.”

PROGRAM „MOTYLKOWE SZPITALE DLA DZIECI”

W ramach programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” Fundacja stara się,
przy wsparciu osób wrażliwych na los chorych dzieci, wprowadzać na oddziały
dziecięce elementy barwnego, baśniowego świata. W tych pracach wspomagają nas
darczyńcy, a także wykonujący prace utalentowani plastycznie wolontariusze,
pielęgniarki oraz rodzice, którzy chcą poprawiać warunki hospitalizacji swych
pociech.
Do końca grudnia 2004 r. lista „motylkowych” szpitali objęła ponad 536
placówek służby zdrowia. Większość z nich skorzystała z naszego dofinansowania
realizacji projektu i przekazywanych przez Fundację darów rzeczowych. Nieliczne
placówki remontowane były ze środków własnych, nie korzystając z dotacji
Fundacji.
W V edycji konkursu na najpiękniejszą realizację projektu wzięło udział 46
szpitali, z których Rada Konkursu (protokół z 6.12.04) nagrodziła trzy placówki
nagrodami pieniężnymi w wysokości po 10.000,00 złotych
Na realizację programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” w 2004 roku w sumie
przeznaczono 450 tysięcy złotych.

W ramach realizacji „motylkowego” programu Fundacja przekazała także
szpitalom następujące dary rzeczowe:
- kolorowanki, kolorowe folie z motywami Disneya
- 15 wielkoformatowych oprawionych obrazów
- zabawki i artykuły szkolne

AKCJA „ODNAWIAMY NADZIEJĘ”

W ramach realizacji programu ”Motylkowe Szpitale dla Dzieci”
kontynuowano akcję „Odnawiamy Nadzieję” prowadzony wspólnie z Fundacją
TVN „Nie jesteś sam”. Celem programu było zebranie środków finansowych
na przeprowadzenie kapitalnego remontu całego budynku CZD.
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W drugim etapie akcji /2004r/ na konto Fundacji TVN wpłynęły 4 354 272,91
PLN. W tej kwocie znajdują się zadeklarowane przez dwie firmy darowizny
rzeczowe o wartości 117 519,34 PLN.
W ramach akcji „Odnawiamy Nadzieję” w 2003/2004 roku wyremontowane
zostały:
Klinika Onkologii – VII p.
Klinika Kardiologii – VI p.
Klinika Urologii – V p.
Klinika Neurochirurgii – V p.
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Narządów – IV p.
Klinika Okulistyki – III p.
Klinika Kardiochirurgii – III p.
Oddział Dializ – I p.
Rejestracja Główna – WP
Oddział Chemioterapii Dziennej – Piwnica
Pawilon Izolacyjno-Obserwacyjny (8 pomieszczeń)
Oddział Rehabilitacji w budynku Rd i Re.
Przeprowadzono również adaptację pomieszczeń po centrali telefonicznej
na potrzeby Poradni Ortopedycznej
W 2003 i 2004 roku łącznie na remonty zebrano kwotę 11 436 650,68 zł.

PROGRAM „ONE MUSZĄ ŻYĆ”

W ramach realizacji programu „One muszą żyć”, Fundacja postawiła przed
sobą niezwykle trudne zadanie sfinansowania budowy Kliniki Hematologii
i Onkologii Dziecięcej przy Akademii Medycznej w Gdańsku.
W czerwcu 2003r został wmurowany kamień węgielny pod budowę Kliniki.
Do końca 2003r na budowę przekazano 767 912,00 PLN.
W 2004r prace budowlane prowadzone były bardzo intensywnie. Budynek
nie tylko oddano w stanie surowym, lecz wykonano również sporą część prac
wykończeniowych. Fundacja przekazała 3 386 707,00 PLN.
Łączny koszt budowy Kliniki do końca roku 2004 r wyniósł 4 154 619,00
PLN. W pełni
wykończona i gotowa na przyjęcie małych pacjentów.
Placówka zostanie oddana do użytku w czerwcu 2005r
Oprócz budowy gdańskiej Kliniki, a zgodnie z decyzją Zarządu i Rady
Fundacji, w ramach programu „One muszą żyć” Fundacja przekazała również
26 666,50 PLN dla Szpitala Wojewódzkiego na ul. Smoluchowskiego w Gdańsku
na dofinansowanie leczenia B. Kasprzyckiego.
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PROGRAM „MOŻESZ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM”

W ramach programu: wykonano 2330 badań kobiet z terenów wiejskich
z różnych rejonów kraju oraz 50 badań cytologicznych. Podczas badań wykryto
73 przypadki nowotworowe, a 552 kobiety skierowano do dalszej diagnostyki.
Na realizację programu w 2004 roku w przeznaczono 107.000,00 złotych.

PROGRAM „DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI”

Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano
turnusy dla 694 dzieci niepełnosprawnych na łączną kwotę 145.797,00 złotych.
Współpracowaliśmy w tym zakresie z 33 stowarzyszeniami z całej Polski.

INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2004 dla rodzin ubogich i osób
niepełnosprawnych przekazaliśmy:
17 300,00 złotych dla dzieci z ubogich rodzin w ramach akcji „Mikołaj”
(finansowa pomoc przedświąteczna),
Kalkulator, witaminy Vigor Junior, bluzy z kapturem, plecaki, piórniki,
zeszyty, książeczki, kolorowanki, kredki, pisaki transparentne, korektory,
gumki i maskotki dla dzieci Pani Małgorzaty Ż. z Jędrzejewa,
60 opakowań hypoalergicznego preparatu NUTRAMIGEM i drobne upominki
Vigor Complete dla dzieci Pani Ewy K. z miejscowości Radawczyk Drugi,
4806,00 złotych dla Pani Małgorzaty S. z Limanowej, na operację
niepełnosprawnego synka.

W ramach dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków
przekazaliśmy:
wózek inwalidzki (dar rzeczowy) dla Pana Dariusza D.,
450,00 zł dla Pani Izabeli J. z Osi na zakup materaca do rehabilitacji dla synka,
Lekobaza, maść ochronna z witaminą A, emulsje do kąpieli „Oilatum”, Żel
do kąpieli „Oilatum”, Olej z nasion wiesiołka w kapsułkach, płyn Salicylol,
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SVR Krem 50B, SVR Krem 100B i lek przeciwalergiczny Zyrtec
dla Pani Marzeny G. z miejscowości Wysokie i dla jej córeczki Weroniki,
1000,00 dla Pana Artura J. z Lubartowa na zakup wózka inwalidzkiego,
300,00 złotych dla Pani Beaty Z. z Krakowa na zakup leku dla syna Szymona.
220,00 złotych dla Państwa M. z miejscowości Tuczna na zakup butów
ortopedycznych dla niepełnosprawnego synka.

Na rzecz innych Fundacji, Stowarzyszeń, placówek opiekuńczowychowawczych i osób przekazano darowizny, o łącznej wartości
122 010,00 złotych:
5000,00 złotych dla Stowarzyszenia Pomocy Chorym „PKU Mazowsze”
w Raszynie-Rybiu na zakup mąki niskobiałkowej, niezbędnej jako składnik
diety dla chorych,
5000,00 złotych na doposażenie kuchni dla Stowarzyszenia Św. Brata Alberta,
Domu dla Ludzi Starszych i Bezdomnych w Częstochowie,
5000,00 złotych na edukację dzieci z AIDS dla Stowarzyszenia Wolontariuszy
na Rzecz Dzieci „Mały Książę” w Warszawie,
5000,00 złotych na remont dachu dla DPS Domu Okresowego Pobytu
w Tarnowie,
5000,00 złotych na salę doświadczania świata dla TPD Koło przy
Zespole placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Skarżysku-Kamiennej,
960,00 złotych dla Oficyny Wydawniczej na prenumeratę 10 szt. „Płomyczka”
dla młodej Polonii na Wschodzie,
5000,00 dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci w Tarnobrzegu na przystosowanie łazienek dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych i podjazd dla wózków inwalidzkich,
2450,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej w Kłodzku
na dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów,
2000,00 złotych dla TPD Zamość - Anioły 2004 na dofinansowanie transportu
zespołów,
2000,00 złotych na zakup sprzętu komputerowego dla Zgromadzenia Sióstr
św. Dominika, Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach,
2000,00 złotych na organizację obchodów stulecia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Golach,
5000,00 złotych dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku
na doposażenie radioterapii dziecięcej,

7

2000,00 złotych dla Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego
„Sprawni Razem” w Tarnowie na dofinansowanie zawodów, imprez
i treningów,
2000,00 złotych na drzwi do siedziby Fundacji „Jezu Ufam Tobie”
w Dzierżoniowie,
1000,00 na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Grabowcu,
50 000,00 złotych dla Fundacji Służby Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala
w Szczecinie na zakup tomografu komputerowego,
5000,00 złotych dla Stowarzyszenia „Spokojne Jutro” w Warszawie na remont
klas dla dzieci niepełnosprawnych,
2000,00 złotych dla z Szkoły Podstawowej nr.12 w Głogowie na zakup aparatu
słuchowego dla Krystiana Spisza,
1600,00 dla Domu Dziecka w Ustce na rehabilitację wychowanka Tomka,
5.000,00 złotych dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi na remont sypialni
w DPS w Elblągu,
1000,00 złotych na przedświąteczną pomoc
niepełnosprawnych ze Szkoły w Napiwodzie,

finansową

dla

dzieci

2000,00 złotych na organizację spotkania wigilijnego dla Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom „Gniazdo” z Warszawy,
2000,00 złotych na dofinansowanie Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie,
4000,00 złotych dla Stowarzyszenia „Droga” w Białymstoku, z przeznaczeniem
na pomoc dla najuboższych,
Matchboxy, kurtki firmowe, aparaty fotograficzne, notesy, szklany motyl, płyty
CD dla dzieci, naklejki Disneya, węzeł szczęścia, piłki, plecaki, czapki, lalki,
zestaw obrusowy, szkło z Krosna, flamastry i klocki Best-block dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie,
Piórniki, zabawki i klocki, gumki do ścierania, kredki świecowe, korektory,
plecaki, torby „Pepsi”, książkę dla dzieci, skoroszyty, cienkopisy, długopisy,
czarny marker, czapki, odzież, torby, wkłady do długopisów, obrusy, duży pies
i materiały biurowe dla TPD z Góry.

8
„FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYCH.”

W 2004 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty
i Aleksandra Kwaśniewskich po raz ósmy przyznano stypendia wybitnie
uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium
z Funduszu ubiegało się 565 kandydatów. Rada Funduszu przyznała
50 stypendiów na łączną kwotę 148.500,00 złotych.
Stypendia tradycyjnie wręczono w Pałacu
listopadowych obchodów Święta Niepodległości.

Prezydenckim

podczas

„DOFINANSOWYWANIE WYJAZDÓW DZIECI I MŁODZIEŻY NA KOLONIE
I OBOZY W KRAJU I ZA GRANICĄ.”

W ramach programu „Otwórzmy Dzieciom Świat” zorganizowano sześć
tygodniowych wyjazdów zagranicznych (m.in., Tunezja, Cypr, Gotlandia, USA
i Słowenia).
W wyjazdach wzięło udział 251 dzieci, których ojcowie (górnicy, policjanci,
strażacy, lotnicy i żołnierze) zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych,
a także grupa dzieci z ubogich rodzin wiejskich oraz dzieci z chorobą
nowotworową. Z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja
„Porozumienie bez barier” we współpracy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim
zorganizowała rejs „Po klucze do Europy”. Pięćdziesięciu licealistów popłynęło
żaglowcami ze Świnoujścia do Brukseli. Młodzież spotkała się w Królewskim
Yacht Klubie z Panią Jolantą Kwaśniewską i z Sekretarzem Komitetu Integracji
Europejskiej Danutą Hubner. Pani Sekretarz uroczyście wręczyła uczestnikom
symboliczne klucze do Europy.

„NADAWANIE
„ZNAKU
MOTYLA”
ORAZ
INNYCH
NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I JEDNOSTEK
NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
NAJBARDZIEJ
ZASŁUŻONYCH WE WSPIERANIU DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI”.

W maju 2004 r. po raz ósmy przyznano „Znak Motyla” polskim firmom
wyróżniającym się szczególnymi inicjatywami na rzecz osób niepełnosprawnych,
w likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej,
zmniejszaniu utrudnień w środkach komunikacji i ułatwiającym normalne
funkcjonowanie w społeczeństwie. Fundacja powołuje Komisję Weryfikacyjną,
całkowicie niezależny organ, który przy współudziale ekspertów decyduje
o przyznawaniu Znaku „Motyla”. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje
Rada Główna Fundacji. Spośród kilkunastu ubiegających się kandydatów, prawo
do posługiwania się Znakiem „Motyl 2004” otrzymali:
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1. Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku - za
Program Samopomocowy „Niezależne Życie”
2. Pracownia Rozwoju Porozumiewania się działająca przy Fundacji
„Daj Szansę” w Toruniu – za niestandardową terapię dzieci
niepełnosprawnych, aktywizowanie życiowo dzieci z porażeniem
mózgowym, dotkniętych silnymi deficytami w zakresie ruchu
i porozumiewania się, poprzez wdrażanie nowoczesnych zachodnich
technologii, polegających na alternatywnych metodach komunikacji.
3. Marek Kamiński i Jaś Mela – za nowatorską inicjatywę umożliwiającą
skrzywdzonemu przez los chłopcu odbycia wyprawy na Biegun Północny.
Jaś Mela miał okazję zaobserwować jak wspólny wysiłek i wzajemna
pomoc pozwalają osiągać najtrudniejsze cele. Publicznie ukazana została
osoba niepełnosprawna jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego,
osoba, która z pomocą życzliwych osób i instytucji może realizować nawet
najtrudniejsze zadania i najskrytsze marzenia. Marek Kamiński z Jasiem
pokazali innym dzieciom poszkodowanym przez los, że można przekraczać
granice pozornie niemożliwe \do pokonania.
Statuetki "Motyli" projektu Zofii Wolskiej zostały wręczone podczas majowej Gali
Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w Teatrze Wielkim w Warszawie.

W grudniu 2004 r. już po raz siódmy przyznano statuetki „Kryształowego
Motyla” dla najhojniejszych darczyńców. Wręczono je tradycyjnie podczas
uroczystego spotkania wigilijnego Rady Głównej Fundacji z tymi,
którzy finansowo i merytorycznie w mijającym roku wspierali działalność
Fundacji.
Nagrodę „Kryształowego Motyla” „Za wielkie serce i wrażliwość na los
najbardziej potrzebujących” w 2004 roku otrzymali:
1. Aventis Pharma Sp. z o.o.
2. Optimum Distribution Sp. z o.o.
3. PKO Bank Polski

„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH SPOWODOWANYCH
ZMIANAMI CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI”.

Realizacja piątego (kolejnego już) prowadzonego przez Fundację rocznego
programu edukacyjnego „Być kobietą” rozpoczęta została we wrześniu 2004 r.
Jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2005. Program ma na celu
rozpowszechnienie wiedzy o problemach związanych z ochroną zdrowia kobiet
w różnym wieku. Propaguje aktywność i zdrowy tryb życia, dostarczając
informacji zarówno na temat profilaktyki chorób i dolegliwości kobiecych,
jak i wskazówek odnośnie leczenia. Program podkreśla wagę nawyku
wykonywania regularnych badań, zwłaszcza ginekologicznych.
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Zastosowano podobne środki dotarcia do grupy docelowej jak w przypadku
poprzedniego programu edukacyjnego („Nie łam się”):
-

-

-

600 szt. Billboardów wyklejonych na terenie całego kraju,
16.500 szt. plakatów w formacie A2, wyeksponowanych w gabinetach
kosmetycznych, fryzjerskich, w przychodniach zdrowia, szpitalach,
oraz punktach Poczty Polskiej na terenie całego kraju,
9.600 szt. plakatów w formacie B1, wyeksponowanych w gabinetach
kosmetycznych, fryzjerskich, w przychodniach zdrowia, szpitalach,
oraz punktach Poczty Polskiej na terenie całego kraju,
3 emisje reklam informujących o programie w czasopiśmie „Vita”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Przyjaciółka”
2 emisje reklam informujących o programie w czasopiśmie „Ergo”
1 emisja reklamy informującej o programie w piśmie „Świat konsumenta”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Pani Domu”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Viva”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Przekrój”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Point Warsaw”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Dlaczego”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Być Nastolatką”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Uroda”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Mamo, to ja”
1 emisja reklamy informującej o programie w czasopiśmie „Twoje Dziecko”
9-10 października targi zdrowia w Blue City

W ramach programu i w oparciu o rozmowy z lekarzami specjalistami,
oraz popularnymi i lubianymi osobami, znanymi z życia publicznego, powstała
książka pt. „Dobrze być kobietą”. Stanowi ona przewodnik po zagadnieniach
związanych ze zdrowiem kobiet w różnym wieku.
W listopadzie 2001 roku, wspólnie z farmaceutyczną firmą Eli Lilly
zainaugurowano pięcioletnią kampanię edukacyjną "Zawsze Zdrowa i Aktywna",
nad którą patronat objęła Fundacja. Celem kampanii jest promowanie wśród
dojrzałych kobiet profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób będących
następstwami menopauzy. W 2004 roku kontynuowano kampanię.
Działania Programu Zawsze Zdrowa i Aktywna w roku 2004 odbywały się
w następujących obszarach:
1. Działalność Klubowa
Inicjowane głównie przez liderki; wszystkie aktywne Kluby organizowały
co najmniej jedno spotkanie w miesiącu ze specjalistą (głównie lekarze,
psycholodzy) oraz w zależności od specyfiki Klubu 3-4 spotkania
dodatkowe poświęcone aktywności fizycznej, działaniom w obszarze kultury
(wieczory poezji, koncerty, teatr), ważnym zadaniem było także udzielanie
wzajemnego wsparcia (rodzaj grup samopomocowych). Wiele spotkań
Klubów organizowano w formule otwartej, wiec uczestniczyły w nich
wszystkie chętne kobiety, nie tylko Klubowiczki. Obecnie to już
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nie koordynatorzy Programu zakładają kolejne Kluby – Kluby tworzą same
kobiety
2. Wspieranie Liderek Klubów Kobiet Dojrzałych
Zorganizowano dwa 4-dniowe warsztaty szkoleniowe dla liderek Klubów
poświęcone wzmacnianiu ich umiejętności. Ważnym celem warsztatów była
także wymiana informacji pomiędzy Klubami, oraz zaplanowanie działań
na kolejne półrocze. Ponadto
koordynatorzy Programu regularnie
kontaktowali się z liderkami, udzielając im wsparcia oraz przygotowywali
materiały służące działaniom klubowym.
3. Działania edukacyjne w lokalnych środowiskach liderek
Większość liderek nawiązała owocne kontakty z lokalnymi władzami
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na ich
terenie.
4. Działania skierowanie do środowisk medycznych, liderów opinii
i mediów dotyczące problemów zdrowia kobiet dojrzałych oraz sytuacji
społecznej kobiet dojrzałych
Na koniec roku 2004 w Polsce działało 55 Klubów Kobiet Dojrzałych
(2 Kluby zostały czasowo zawieszone), tworzyły się 3 nowe kluby (Tychy, Sopot,
kolejny Klub w Bydgoszczy). W Klubach spotykało się około 2 tysiące.
Wydawano kwartalnik Biuletyn Kobiet Dojrzałych w nakładzie 2500
egzemplarzy dystrybuowany w Klubach a także wysyłany jest NGOs, władz
lokalnych, parlamentarzystów oraz prowadzono stronę internetową www.zzia.pl.
Biuletyn jak i strona internetowa były współtworzone przez Klubowiczki.
Program ZZIA był odbierany bardzo pozytywnie zarówno wśród jego
adresatek, czyli kobiet dojrzałych jak i środowiskach lokalnych i mediach.
Opiekunowie i Koordynatorzy Programu przez wspieranie inicjatyw
wychodzących z lokalnych środowisk zainicjowali rozwój Ruchu Kobiet
Dojrzałych. Liderki dzięki wsparciu koordynatorów Programu, środkom
technicznym, uczestnictwu w szkoleniach, nagłaśnianiu w mediach są pozytywnie
rozpoznawane w środowisku a ich umiejętności liderki znacząco wzrosły.
Z powodu zmniejszających się środków finansowych a jednocześnie
szybkiego rozwoju Klubów, pogłębiania ich tożsamości i wzrostu umiejętności
liderskich opiekunowie Programu postanowili, ze niezbędne jest szybkie ustalanie
nowej strategii działania i zdecydowali się przekształcić formułę Programu, nadając
inicjatywnie bardziej niezależną i oficjalną formę fundacji.
Od maja 2000 roku Fundacja wraz ze szpitalem CSK WAM współrealizuje
program „Nadzieja dla Płuc”. Dzięki użyczonemu przez Fundację
„Spirobusowi” wyposażonemu w nowoczesny sprzęt do wykonywania badań
spirometrycznych, od kilku lat specjaliści z warszawskiego szpitala na terenie
całego kraju upowszechniają badania spirometryczne, jako podstawowe badanie
w diagnozowaniu chorób układu oddechowego.
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W 2004 roku w ramach programu wczesnego wykrywania chorób
obturacyjnych przebadano 140 osób. Blisko 20% z nich dowiedziało się o swojej
chorobie i otrzymało odpowiednie zalecenia, aby zatrzymać jej postęp.
W tym roku „Spirobus ”uczestniczył tylko w dwóch dużych akcjach, a było
to spowodowane wycofaniem się firmy „Glaxo” z finansowania zaplanowanych
wyjazdów.
Pani Jolanta Kwaśniewska osobiście podjęła szereg ważnych działań na
rzecz profilaktyki narkomanii i HIV/AIDS.
Wielokrotnie brała udział w spotkaniach z lekarzami, dyrektorami szkół,
nauczycielami, uczniami, przedstawicielami samorządów, narkomanami, osobami
zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. Odbyły sie one na Jasnej Górze, w Mstowie,
w powiecie mikołowskim, w Lwówku Śląskim, w Lublinie i w Zielonej Górze.
Pani
Prezydentowa
odwiedziła
szereg
placówek
medycznych
i edukacyjnych, zajmujących się problematyką narkomanii i HIV/AIDS:
Wojewódzki Szpital zakaźny w Białymstoku,
Śląskie Centrum AIDS,
Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Nieletniej
w Bielsku,
Uniwersytet Zielonogórski,
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym AGAPE w Lublinie.
Pani Jolanta Kwaśniewska aktywnie uczestniczyła w konferencjach
dotyczących problemów narkomanii i HIV/AIDS:
Białystok
"Rola
rodziny
w
przeciwdziałaniu
narkomanii"
(wykład inauguracyjny Pani Prezydentowej)
Warszawa: Międzynarodowa Konferencja "Chory na AIDS w rodzinie
i społeczeństwie"
Bielsko-Biała: "Skuteczność działań profilaktycznych wśród młodzieży
zagrożonej używaniem środków psychoaktywnych"
Zielona Góra: Konferencja Międzynarodowa (wykład inauguracyjny
Pani Prezydentowej "Zagrożenia okresu dojrzewania")
Lublin: Sesja naukowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(wykład Pani Prezydentowej, poświęcony roli rodziny w profilaktyce
narkomanii).
W roku 2004 po raz kolejny Światowy Dzień AIDS obchodzony
był w Polsce pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.
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„WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ZAINICJOWANIA PROCESU
ZMIAN CYWILIZACYJNYCH I KULTUROWYCH, TWORZĄCYCH LUDZIOM
WARUNKI
RÓWNYCH
SZANS
NA
DRODZE
ICH
ROZWOJU
INTELEKTUALNEGO, ZAWODOWEGO I KULTURALNEGO”.

Projekt Tęczowy Most – tzw. „szkoła tolerancji” – był pokłosiem
Konferencji Pierwszych Dam zorganizowanej przez Jolantę Kwaśniewską
we wrześniu 1999 r. w Warszawie z okazji 10-tej rocznicy przyjęcia
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „Konwencji o Prawach
Dziecka”. Podstawowym zadaniem Projektu było promowanie tolerancyjnych
postaw poprzez lepsze poznanie się, wspólną zabawę i pracę oraz znalezienie tego,
co łączy, a nie dzieli wielokulturową i wielonarodową grupę, w szczególności
młodych ludzi z regionów świata, gdzie nadal żywe jest wspomnienie o konfliktach
zbrojnych.
W 2002 roku z inicjatywy Jolanty Kwaśniewskiej powstał „Klub Szkół
Tolerancji” jako kontynuacja projektu „Tęczowy Most”. Założycielami Klubu
oprócz Fundacji były trzy gimnazja: z Jedwabnego, nr 14 z Łodzi i nr 45
z Warszawy. Głównym zadaniem i nadrzędnym celem Klubu jest uczenie tolerancji
i wdrażanie jej w życie młodych ludzi poprzez poznawanie odmiennych kultur,
religii, ich zrozumienie i współpracę.
W roku 2004 kontynuowano działalność Klubu. W październiku odbyło się
trzecie spotkanie Pani Prezydentowej z członkami Klubu Szkół Tolerancji.
Młodzież przekazała informacje o działaniach podejmowanych w ramach edukacji
dla tolerancji. Wypowiedzi były ilustrowane prezentacją multimedialną.
Opowiadali jak uczą się tolerancji na codzień. Czynią to w różnych
formach – bardzo poważnie i na wesoło. Na spotkaniu zaprezentowali niezwykle
interesujący spektakl słowno – muzyczny na temat tolerancji.
Nad stroną merytoryczną działalności Klubów czuwa Rada Programowa.
Pod jej kierunkiem nauczyciele opracowali scenariusze lekcji i zajęć
pozalekcyjnych na temat tolerancji. Scenariusze opublikowano w formie
elektronicznej. Są one dostępne dla wszystkich szkół w całej Polsce.
Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska wręczyła szesnastu Dyrektorom
Gimnazjów Akty Nadania tytułu Wojewódzkiego Koordynatora Klubu Szkół
Tolerancji.
Podczas spotkania uroczyście zostały przyjęte do Klubu następne szkoły:
Społeczne Gimnazjum” Omega” z Katowic, Gimnazjum nr 15 z Gdyni,
Gimnazjum nr 2 z Łodzi, Gimnazjum nr 46 z Łodzi i Gimnazjum 83 z Warszawy.
Kolejne szkoły z Oleśnicy, Bydgoszczy, Zamościa, Sulechowa, Krakowa,
Kędzierzyna-Koźlego, Jasła, Chmielnika, Elbląga, Rokitnicy i Koszalina otrzymały
zaproszenie do uczestnictwa w pracach Klubu.
Po raz trzeci Klub Szkół Tolerancji przyznawał Ordery Tolerancji.
W tym roku Order Tolerancji nr 4 otrzymała Pani Anna Dymna.
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DZIAŁANIA NA RZECZ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Spotkania z przedstawicielami firm, korporacji, banków i osobami fizycznymi
w celu upowszechniania działań statutowych Fundacji,
Stałe informowanie o działalności Fundacji poprzez stronę internetową:
www.j.kwasniewska.aid.org.pl (każdy program opisany jest w oddzielnym
dziale i posiada ilustrację graficzną, dział „Aktualności” jest na bieżąco
aktualizowany),
Współpraca z mediami w celu propagowania programów pro-zdrowotnych
i edukacyjnych, realizowanych przez Fundację,
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CZĘŚĆ FINANSOWA
Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano na cele statutowe
4 832 303,79 złotych.
2004 rok Fundacja zamknęła przychodami w wysokości:

2 916 077,44 zł

Zatrudnienie w fundacji na dzień 31.12.2004 r.:
Teresa Gajewska – Członek Zarządu
Małgorzata Dębek – Członek Zarządu (urlop macierzyński od 20.07.04)
Irena Leonhard – Główna Księgowa (1/4 etatu)
Iwona Piekarska – Asystentka (urlop macierzyński od 03.09.04)
Kinga Stolarska – Asystentka

W 2004 roku w Fundacji:
Nie wypłacano wynagrodzeń członkom pozostałych organów Fundacji,
Nie udzielano żadnych pożyczek pieniężnych,
Nie występowały przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń,
Nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe.

Zarząd
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez barier”

Warszawa, 31 grudnia 2004 r.

