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Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier”

Sprawozdanie z działalności
za rok 2005
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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, w 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 2005 były:
Teresa Gajewska,
zam.: ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci W-wy 3 m.12, 03-982 Warszawa
Małgorzata Dębek,
zam.: ul. Prochowa 9/11 m.27, 04-360 Warszawa

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 „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.
Kalendarium powstania Kliniki
1 czerwca 2003 r. - wmurowanie kamienia węgielnego (do końca 2003 r. na
budowę przekazano 767.912,00 PLN)
8 stycznia 2004 r. - uroczystość zawieszenia wiechy, oddanie budynku w
stanie surowym
kwiecień 2004 r. - rozpoczęcie prac wykończeniowych i elewacyjnych,
(w 2004 r. prowadzono intensywne prace budowlane i wykończeniowe,
przekazując 3.386.707,00 PLN)
październik/listopad 2004 r. - czerwiec 2005 r. – malowanie wnętrz przez
studentów z Pracowni Malarstwa i Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
3 czerwca 2005 r. - uroczyste otwarcie Kliniki
Dzień 3 czerwca 2005 roku był jednym z najważniejszych dni w 8-letniej
historii Fundacji "Porozumienie bez barier". Tego dnia do użytku oddano nowy
budynek, który stał się siedzibą Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Kliniki
Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii Akademii
Medycznej w Gdańsku. Nowa Klinika odmieniła dotychczasowe, bardzo złe,
warunki leczenia dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi.
Łącznie na budowę Kliniki Fundacja przekazała kwotę 4.669.245,00 złotych, z
czego w 2005 roku przekazano na ten cel kwotę 514.625,00 PLN.
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Uroczystość otwarcia stała się dla Fundacji "Porozumienie bez barier" wielkim
świętem. Radość z oddania do użytku nie tylko funkcjonalnej, ale także pięknej
Kliniki dzieliło z założycielką Fundacji Jolantą Kwaśniewską wielu wspaniałych
gości. Wśród 200 osób znalazły się Pierwsze Damy - małżonka prezydenta Ukrainy
Kateryna Juszczenko, Alma Adamkiene, małżonka prezydenta Republiki Litewskiej
oraz Dagmar Havlova, małżonka byłego prezydenta Republiki Czeskiej. Przybyli
także Marszałek Senatu RP, Minister Kultury, Wiceminister Zdrowia, przyjaciele
Fundacji, lekarze, pacjenci i ich rodziny, sponsorzy. Zaproszeni goście spotkali się
na koncercie zorganizowanym w Operze Bałtyckiej. Koncert poprowadził Jacek
Cygana, a uświetnił recital Maryli Rodowicz. Wszyscy darczyńcy otrzymali
podziękowania i dyplomy od Fundacji "Porozumienie bez barier".

Klinika mieści się w specjalnie zaprojektowanym dla jej potrzeb budynku.
Skonstruowano go według obowiązujących standardów wymaganych przy wysoko
specjalistycznym leczeniu ciężko chorych dzieci i ku poprawie warunków
sprawowania nad nimi opieki lekarzy i rodziców. Projektanci, dzięki współpracy z
utalentowanymi studentami Pracowni Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku stworzyli we wnętrzach niepowtarzalny barwny świat baśni, sprzyjający
leczeniu i odzyskiwaniu sił przez małych pacjentów. Jolanta Kwaśniewska
propagując w dziecięcych szpitalach kolorowe ściany zamiast białych twierdzi, że
"w kolorze mniej boli".
W Klinice znajduje się 37 łóżek, ambulatoria, pracownia hematologiczna,
mikroskopowa, diagnostyki ultrasonograficznej i gabinet EKG. Obszerne hole i
świetlice wyposażone są w szafki szkolne i komputery, a także miejsca noclegowe
dla rodziców. Możliwości swobodnego poruszania się po Klinice oraz korzystania z
podręcznej kuchni stwarzają dzieciom namiastkę atmosfery domu i uatrakcyjniają
czas wolny spędzany w szpitalu.

Budowę Kliniki największymi kwotami wsparli tzw. "Złoci Sponsorzy": Polpharma
S.A., Polkomtel S.A., Petrobaltic Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Prokom Software S.A,
Fundacja "Warta", Telekomunikacja Polska S.A i PKO BP S.A. Dotacja Ministra
Zdrowia przyznana Akademii Medycznej w Gdańsku wyniosła 1.411.000 zł.
Akademia Medyczna ze środków własnych sfinansowała wykonanie infrastruktury
technicznej terenu na kwotę 300.000,00 zł.
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Oprócz budowy gdańskiej Kliniki, a zgodnie z decyzją Zarządu i Rady
Fundacji, w ramach programu „One muszą żyć” Fundacja przekazała również
62.565,00 złotych dla Szpitala Wojewódzkiego na ul. Smoluchowskiego w Gdańsku
na dofinansowanie leczenia B. Kasprzyckiego
Fundacja przekazała także kwotę 200.000,00 złotych dla Fundacji
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie na przeprowadzenie prac
remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń o powierzchni 140 m2. Hospicjum
zapewniło nieuleczalnie chorym dzieciom wszechstronne wsparcie i całodobową,
bezpłatną pomoc w szczególnie ciężkich przypadkach medycznych.
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 2005 r. lista „motylkowych” szpitali objęła 562 placówki
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 VI edycji konkursu na najpiękniejszą realizację projektu wzięło udział
30 szpitali, z których Rada Konkursu wyróżniła pięć placówek ochrony zdrowia
nagrodami pieniężnymi po 5.000 złotych.
Na realizację programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” w 2005 roku w sumie
przeznaczono 216.864,00 złotych.

AKCJA „ODNAWIAMY NADZIEJĘ”

Program ”Motylkowe Szpitale dla Dzieci” zainicjował ruch na rzecz remontu
Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. W 2003r. wspólnie z Fundacją TVN „Nie
jesteś sam” zainaugurowana została akcja „Odnawiamy Nadzieję”, której celem było
zebranie środków finansowych na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku
CZD.
W 2005 r. kontynuowano prace remontowe realizowane ze środków zdobytych
podczas II etapu akcji w 2004 roku. Modernizowano X piętro CZD, tj. Klinikę
Neurologii i Epileptologii oraz Klinikę Niemowlęcą.
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PROGRAM „MOŻESZ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM”

W ramach programu w wykonano 1225 badań kobiet z małych miast i wsi
z 9 gmin w kraju (Góra Kalwaria, Magnuszew, Lesznowola, Celestynów, Żarski,
Leszno, Siennica, Wyszków, Długosiodło). Podczas badań wykryto
23 przypadki nowotworowe, a 313 kobiet skierowano do dalszej diagnostyki.
Na realizację programu w 2005 roku w przeznaczono 49.004,65 złotych.

PROGRAM „DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
DLA DZIECI”

Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu dofinansowano
turnusy indywidualne i grupowe dla 1020. dzieci niepełnosprawnych na łączną
kwotę 234.646,00 złotych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z
42 stowarzyszeniami z całej Polski.

INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE

W ramach darowizn indywidualnych w roku 2005 dla rodzin ubogich i osób
niepełnosprawnych przekazaliśmy:
Pani Małgorzacie z Otwocka 1.500 zł świątecznej pomocy finansowej dla
rodziny,
Państwu Dorocie i Edwardowi z Gliwic 300 zł na zakup żywności
bezglutenowej dla córki,
Sofiji z Warszawy 2.000 zł na leczenie,
Panu Romanowi z Pleszewa 500 zł pomocy finansowej dla rodziny,
Pani Bogumile z Pruchnej 1.000 zł pomocy finansowej dla rodziny,
Pani Wandzie z Konstantynowa 1.000 zł pomocy finansowej w trudnej
sytuacji życiowej,
Panom Antoniemu i Józefowi z Limanowej 1.000 zł pomocy finansowej
w trudnej sytuacji życiowej,
Pani Mariannie z Dzierzgonia 300 zł pomocy finansowej w trudnej sytuacji
życiowej,
Pani Stefanii z Koszalina 1.000 zł pomocy finansowej w trudnej sytuacji
życiowej,
Pani Zofii ze Strzelina 1.000 zł na leczenie i opiekę nad chorą córeczką,
Pani Barbarze z Krosna 1.000 zł pomocy finansowej w trudnej sytuacji
życiowej,
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Pani Iwonie z Brodnicy 1.600 zł na likwidację barier architektonicznych
w mieszkaniu,
Pani Mariannie z Zapowiednika 1.000 zł pomocy finansowej w trudnej
sytuacji życiowej,
Pani Marzenie ze Środy Wlkp. 1.000 zł na wsparcie jej wielodzietnej rodziny,
Panu Franciszkowi z Rybnika 2000 zł pomocy finansowej w trudnej sytuacji
życiowej,
Panu Grzegorzowi z Chorzowa dary rzeczowe dla córeczki (książki,
maskotki, przybory szkolne),
Państwu Ewie i Marcinowi z Konopnicy ubrania, buty i przybory szkolne
dla dzieci,
Kubek z autografem na aukcję charytatywną na rzecz chorego Kacperka
z Poznania,
Pani Joannie z Jantara 500 zł na rehabilitację ciężko chorej córeczki.
W ramach dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leków
przekazaliśmy:
Pani Kamili z Nowej Wioski piłkę rehabilitacyjną dla córki,
Pani Halinie z Pawłowa Górnego 500 zł za zakup leków dla córki,
Pani Jankowskiej z Gdyni 400 zł na aparat do korekcji stóp dla córki,
Pani Annie z Rzeszowa 1.000 zł na zakup urządzenia dla hydromasażu,
Pani Zinaidzie z Białegostoku 500 zł za zakup leków dla córki,
Pani Agnieszce z Węgrzynowa opaskę uciskową i rękawice dla ciężko
poparzonego syna,
Pani Wandzie z Warszawy 5.000 zł na zakup protezy nogi,
Pani Dorocie z Bielawy 455 zł na zakup leków,
Panu Michałowi z Białogardu 2000 zł na zakup protezy,
Panu Jerzemu z Krakowa 3.000 zł na zakup leków,
Panu Stanisławowi z Ujanowic 600 zł na zakup aparatu słuchowego,
Pani Renacie z Jasieńca 300 zł z na paski do pomiaru wskaźnika
protrombinowego,
Pani Annie z Gwoźnicy Dolnej 1.680 zł na zakup urządzenia do hydromasażu
dla córki,
Panu Marianowi z Elblaga 100 zł na zakup leków,
Pani Barbarze z Małych Chełmów 1.500 zł na zakup koncentratora tlenowego
dla córki,
Państwu Lidii i Zbigniewowi z Kobylanki 2.000 zł na zakup protezy dla córki,
Pani Dorocie z Rzeszowa 700 zł na zakup inhalatora dla synka,
Alicji z Sieradza 1.000 zł na zakup Insuliny Lantus,
Pani Annie z Kąśnej Górnej 300 zł na zakup lekarstw dla syna,
Pani Iwonie z Inowrocławia 285 zł dopłaty do aparatu szynowo-opaskowego
dla dziecka,
Pani Stefanii z Jarocina 200 zł na buty dla wnuczki,
Jarkowi z Nowego Sącza 5.000 zł na zakup protezy,
Pani Alinie z Gliwic 200 zł na strzykawki cewnikowe dla synka.
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Na rzecz innych Fundacji, Stowarzyszeń, placówek opiekuńczo-wychowawczych
i osób przekazano darowizny, o łącznej wartości 252.505,00 złotych:
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci niewidomych
i Słabowidzących z Krakowa 36 700 zł na zakup monitora brajlowskiego,
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Złotowa
18.000 zł na zakup mikrobusu,
Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów” z Warszawy 5.000
zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ośrodka szkolno-wychowawczego,
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Gniazdo” z Warszawy 2.000 zł
na przygotowanie paczek choinkowych dla dzieci,
Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost” ze
Stargardu Szczecińskiego 2.000 zł na adaptację lokalu dla
niepełnosprawnych,
Ośrodkowi Charytatywnemu „Tylko z Darów Miłosierdzia” z Warszawy
10.000 zł na zakup żywności,
Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce
Marzenia” z Niepołomic 2000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
Szkole Podstawowej w Napiwodzie 1000 zł na paczki wigilijne dla uczniów,
Fundacji „Wolne Inicjatywy Edukacyjne” z Wrocławia 10.000 zł na pomoc
w wydaniu książki „/Nie/przerwana podróż Rafała Ł.”,
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 9 w Warszawie
1.000 zł wyposażenie sali integracji sensorycznej,
Olimpiadom Specjalnym Polska z Warszawy 4.312 zł na wykonanie tablicy
pamiatkowej,
Kościołowi Przenajświętszej Trójcy w Szydłowicach 5.000 zł na adaptację sal
edukacyjnych i świetlicowych dla dzieci,
Szpitalowi Rehabilityjno-Profilaktycznemu MSWiA dla Dzieci i Młodzieży
w Górznie 5.000 zł na zakup platformy dla niepełnosprawnych,
Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom
Radość” z Ignacowa 4.000 zł na salę doświadczania świata,
Stowarzyszeniu Edukacji Twórczej i Terapii „Pracownia Przystanek”
z Jeleniej Góry 5.000 na remont obiektu terapeutycznego,
Komitetowi Organizacyjnemu VII Festiwalu Piosenki DPS Województwa
Lubuskiego przy DPS w Sulęcinie 500 zł na festiwalowe nagrody,
Wspólnocie Amazonek „Ostoja” z Bytomia 3.000 zł na pomoc kobietom
po mastektomii,
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Jeleniogórskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym 3.900 zł na zakup UGUL z osprzętem i stołem
rehabilitacyjnym,
Przedszkolu Samorządowemu nr 2 z Szydłowca 2.000 zł na zakup sprzętu
terapeutyczno-rehabilitacyjnego,
Świdnickiemu Kołu Terenowemu Osób Niepełnosprawnych, Przewlekle
Chorych i Ich Rodzin 3.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Integracyjnemu Domowi Dziecka „Paulinka” z Włocławka 2.000 zł na remont
budynku,
Oddziałowi Dziecięcemu SP ZOZ z Malborka 4.000 zł na wyposażenie
gabinetu zabiegowego,
Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Byłych Wychowanków Domów Dziecka
„Bidule” z Wrocławia 900 zł,
Stowarzyszeniu Centrum Niezależnego Życia z Ciechocinka 5.000 zł
na organizację obozu rehabilitacyjnego,
Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu im. Św. Józefa z Pleszewa 5.000 zł
na instalację windy do transportu pacjentów,
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Marii Konopnickiej w Jaworze
3000 zł na wyposażenie sali doświadczania świata,
Zespołowi Szkół Specjalnych z Zagórza k/Warszawy 5.000 zł na wsparcie
budowy placu zabaw dla najmłodszych,
Ośrodkowi Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek” z Wrocławia
2.000 zł na zakup programów logopedycznych dla dzieci,
Stowarzyszeniu „Nasz Dom” z Chwałkowa 5.000 zł na budowę hali
do hipoterapii,
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego z Krakowa 4.700 zł
na zakup ogrzewacza dla noworodków,
Szkole Podstawowej nr 10 z Gdyni 2000 zł na doposażenie sali
rehabilitacyjnej,
Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci
z Kwidzyna 2.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla dzieci
nie mówiących,
Towarzystwu Hipoterapeutycznemu „Myślęcinek” z Bydgoszczy 4.800 zł
na organizację rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych,
Pracowni Adaptacji Funkcjonalnej Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 5000 zł
na konferencję poświęconą systemowi rehabilitacji „Conductive Education”,
Parafii Katedralnej we Lwowie p.w. Wniebowzięcia NMP 2000 zł
na organizację letniego wypoczynku dla dzieci ze Lwowa,
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Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Marii Grzegorzewskiej
z Wałbrzycha 5.000 zł na remont dachu internatu,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Pabianic 1.000 zł na zakup pomocy
dydaktycznych,
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Gniazdo” z Warszawy 1.000 zł
na organizację „Olimpiady Sportowej na wesoło” dla dzieci,
Dziecięcemu
Szpitalowi
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu
Kolejowej w Rabce Zdroju 2.000 zł na zakup zabawek dla dzieci,

Rodziny

Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” z Aleksandrowa
Kujawskiego 3.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
Centrum Sportu, Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych z Łodzi 2.000 zł na program działalności na rzecz
środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
Stowarzyszeniu „Pro Varsovia” w Warszawie 2.000 zł na organizację VIII
Międzynarodowego Przeglądu Młodzieżowych Filmów Amatorskich
„Jutro Filmu 2005”,
Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób
Niepełnosprawnych z Grajewa 2.000 zł na Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Młodzieżowemu Kołu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
z Przybiernowa 2.500 zł na budowę placu zabaw dla dzieci,
Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu Szkole Filialnej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla dzieci „Fiszor”
w Gaju 2.000 zł na doposażenie budynku szkoły,
Szkole Podstawowej w Zawdzie 1.500 zł na pokrycie kosztów wycieczki
młodzieży szkolnej z biednych środowisk wiejskich do Szczawnicy,
Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
z Poznania 2.000 zł na program pomocy osobom chorym i ich rodzinom,
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Zespołu Szkół
w Komańczy 2.000 zł na zakup sprzętu biurowego,
Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Toruniu 5.000 zł
na wsparcie psychologiczne matek wychowujących dzieci niepełnosprawne,
Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi
z Elbląga 2.000 zł na remont placówki,
Związkowi Drużyn Nowogard Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej ZHP 2.000 zł
na odnowienie świetlicy dla dzieci i młodzieży,
Stowarzyszeniu Społeczno-Oświatowym „Żyć Godnie” w Zalutyniu 5.000 zł
na remont sal Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Stowarzyszeniu
Społecznemu
„Dzieciom
Bieszczadzkiej
w Zatwarnicy” 5.000 zł na budowę chaty bojkowskiej,

Szkoły
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Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i ich Przyjaciół „Trwać
w Nadziei” z Warszawy 1.250 zł na warsztaty terapeutyczno-szkoleniowe,
Parafii Rzymskokatolickiej Zesłania Ducha Świętego w Zwardoniu 5.000 zł
na remont drewnianego kościoła i kamiennej kapliczki,
Zespołowi Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego z Grodziska Mazowieckiego
1.800 zł na zakup stołu do masażu,
Zespołowi Szkół Specjalnych z Zagórza k/Warszawy 5.000 zł na organizację
festynu jubileuszowego,
Dzieciom jadącym na wycieczkę do Słowenii 2.646 zł na pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia w trakcie podróży,
Szkole im. Faustyny Kowalskiej przy Szpitalu Pediatrycznym im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Bukareszcie 4.997 zł na doposażenie szkoły i leczenie
niepełnosprawnych dzieci polonijnych,
Fundacji Agnieszki Osieckiej z Warszawy 2.000 zł na nagrody w konkursie,
Domowi Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego
z Gościeradowa 2.000 zł na zakup leków dla wychowanków,
Toruńskiemu Oddziałowi Krajowego Towarzystwa Autyzmu 5.000 zł
na prowadzenie wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci.
Ponadto Fundacja przekazała liczne dary rzeczowe następującym fundacjom,
stowarzyszeniom i placówkom opiekuńczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym
na terenie całego kraju:
Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga z Jarosławia (przekazano kurtki skórzane o
wartości ponad 55.000 złotych)
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole z Warszawy,
Stowarzyszenie „Ich lepsze jutro” z Tarnowa,
Warszawskie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem Być” z Żyrardowa,
Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii Św. Elżbiety Portugalskiej
w Pławie,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych”
w Cieszynie,
Komisja Episkopatu ds. Misji w Warszawie,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Głębokiem,
Szpital Rehabilitacyjno-Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży, Zakład
Opieki Zdrowotnej w Górznie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 z Wrocławia,
SOSW im. Janusza Korczaka w Sieradzu,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego Akademii Medycznej w Białymstoku,
Świetlica Socjoterapeutyczna Sióstr Św. Elżbiety z Rudy Śląskiej,
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze z/s w Jastrzębiej.

12

„FINANSOWANIE NAGRÓD
UZDOLNIONYCH”

I

STYPENDIÓW

DLA

OSÓB

SZCZEGÓLNIE

W 2005 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty
i Aleksandra Kwaśniewskich po raz dziewiąty przyznano stypendia wybitnie
uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium
z Funduszu tym razem ubiegało się 348 kandydatów. Rada Funduszu przyznała
50 stypendiów na łączną kwotę 150.000,00 złotych i jedno stypendium rzeczowe w
postaci skrzypiec.
Podczas uroczystości tradycyjnie odbywającej się w Pałacu Prezydenckim
Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy wręczyli stypendystom okolicznościowe
dyplomy, a po części oficjalnej uczestniczyli w specjalnie przygotowanym dla
młodych gości bankiecie, podczas którego mieli szanse do nieformalnych rozmów z
nimi.
„DOFINANSOWYWANIE WYJAZDÓW DZIECI I MŁODZIEŻY NA KOLONIE I
OBOZY W KRAJU I ZA GRANICĄ”

W ramach programu „Otwórzmy Dzieciom Świat” zorganizowano trzy
wyjazdy zagraniczne: dwa tygodniowe (Gotlandia, Słowenia) i jeden
dwutygodniowy (USA).
W wyjazdach wzięło udział 115. 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.

„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 2005 r. po raz ósmy przyznano „Znak Motyla” polskim firmom i
organizacjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ułatwianiu
funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Fundacja powołuje
Komisję Weryfikacyjną, całkowicie niezależny organ, który przy współudziale
ekspertów decyduje o przyznawaniu Znaku „Motyla”. Nadzór nad przebiegiem
konkursu sprawuje Rada Główna Fundacji. W 2005 r. prawo do posługiwania się
Znakiem „Motyl 2004” otrzymali:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI - za stworzenie
profesjonalnej platformy informacyjnej dla osób niepełnosprawnych w
Polsce.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI W KONSTANCINIE
- za działalność na rzecz przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do
aktywnego życia społeczno-zawodowego.
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH za stworzenie dla niewidomych warunków do pełnej integracji w
społeczeństwie i rodzinie w nowym internacie "Nasz Dom ".
Statuetki "Motyli" projektu Zofii Wolskiej zostały wręczone podczas majowej
Gali Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w Teatrze Wielkim w
Warszawie.
W grudniu 2005 r. już po raz siódmy odbyło się tradycyjne Spotkanie
Wigilijne, podczas którego statuetkę „Kryształowego Motyla” dla najhojniejszego
darczyńcy „za wielkie serce i wrażliwość na los najbardziej potrzebujących”
przyznano firmie Polkomtel S.A. Wręczono je tradycyjnie podczas uroczystego
spotkania
wigilijnego
Rady
Głównej
Fundacji
z
tymi,
którzy finansowo i merytorycznie w mijającym roku wspierali działalność Fundacji.

„UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH SPOWODOWANYCH ZMIANAMI
CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI”

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.
W 2005 roku badania prowadzono głównie w miesiącach letnich w
Warszawie w ramach realizowanego wspólnie z Politechniką Warszawską projektu
poświęconego analizie zmian stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych w powietrzu
atmosferycznym i ich wpływu na zaburzenia sprawności wentylacyjnej płuc
mieszkańców Warszawy. Wykonano 857 badań, których wyniki potwierdziły, że
choroby obturacyjne dróg oddechowych występują znacznie częściej wśród
mieszkańców ścisłego centrum Warszawy, niż w innych dzielnicach dużej
aglomeracji.
W 2005 roku „Spirobus” uczestniczył dodatkowo w dwóch akcjach, w
których podczas każdej wykonano po 100 badań i konsultacji:
1. Warszawa Wilanów – „Dzień Alergii”
2. Kielce – palenie jest uleczalne
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Pani Jolanta Kwaśniewska w 2005 roku kontynuowała działalność 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.
Pani
Prezydentowa
odwiedziła
szereg
placówek
medycznych
i edukacyjnych, zajmujących się problematyką narkomanii i HIV/AIDS oraz innych
instytucji:
fabrykę leków w Poznaniu – spotkanie z kobietami pracującymi przy
produkcji leków mających zastosowanie w leczeniu chorych na AIDS,
Urząd Miasta w Jarosławcu - spotkanie z przedstawicielami samorządów
uczniowskich szkół ponad gimnazjalnych na temat roli tolerancji w życiu
publicznym,
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławcu - spotkanie z przedstawicielami
samorządów powiatowych i gminnych, dyrektorami szkół, nauczycielami i
pedagogami na temat zdrowotnych zagrożeń młodzieży, w szczególności
narkomanią i AIDS,
Mościcką Fundację Kultury w Tarnowie - wręczenie nagród dla młodzieży
szkół podstawowych i ponadpodstawowych najbardziej zaangażowanych w
działalność profilaktyczną oraz spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami
na temat motywacji młodzieży do bycia dawcą szpiku kostnego i zachowań
wykluczających ich z grona dawców (zażywanie narkotyków, nadużywanie
alkoholu, zakażenie HIV).
Pani Jolanta Kwaśniewska aktywnie uczestniczyła w
konferencjach dotyczących problemów narkomanii i HIV/AIDS:

wykładach

i

Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza, wykład poświęcony zagadnieniom
dobroczynności osób publicznych – część wystąpienia poświęcona chorym na
AIDS,
Rypin, konferencja dotycząca uzależnień od środków psychoaktywnych
(wykład na temat różnorodności działań profilaktycznych w środowisku
szkolnym i rodzinnym),
Warszawa: Międzynarodowa Konferencja "Chory na AIDS w rodzinie
i społeczeństwie".
W roku 2005 Światowy Dzień AIDS po raz kolejny obchodzony
był w Polsce pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. W ramach
jego obchodów w Warszawie, Jolanta Kwaśniewska spotkała się w Hotelu Radisson
z dziećmi zakażonymi HIV oraz ich rodzicami i opiekunami.
W 2005 roku Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła także w sesji fotograficznej
związanej z wydaniem limitowanej serii kalendarza na 2006 rok pt. „HIV AIDS –
bać się czy nie?”
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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. Tolerancja towarzyszy uczniom w codziennej szkolnej
pracy: podczas zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, spotkań integracyjnych,
debat uczniowskich, video konferencji, na wycieczkach. Młodzi ludzie starają się
docierać do swoich korzeni, poznawać inne narodowości i szukać tego co ich łączy.
Organizują wystawy, koncerty, przedstawienia, konkursy szkolne i międzyszkolne.
Uczestniczą w akcjach charytatywnych, współpracują z hospicjami, domami
spokojnej starości.
Nad stroną merytoryczną działalności Klubów czuwa Rada Programowa. Pod jej
kierunkiem nauczyciele opracowali scenariusze lekcji i zajęć pozalekcyjnych na
temat tolerancji. Koordynatorzy Wojewódzcy współpracują ze szkołami ze swojego
regionu służąc im radą i pomocą w realizacji projektów.
Ważnym elementem programu jest poznawanie tradycji i kultury mniejszości
narodowych. Projekty realizowane są w bardzo różnorodnych i atrakcyjnych
formach: warsztaty, debaty uczniowskie, spotkania z ,,autorytetami”,
przedstawicielami innych kultur oraz wyznań, itp. Szkoły zrzeszone w Klubie
wymieniają się swoimi doświadczeniami podczas wspólnych spotkań i warsztatów
organizowanych dla nauczycieli i uczniów (np. warsztaty językowe); nawiązały
także współpracę z partnerami zagranicznymi - szkołami z Rosji, Ukrainy, Węgier,
Słowacji. Każda szkoła wzbogaca program ,,Tęczowy Most” o ćwiczenia i
scenariusze zajęć edukacyjnych, zajęć wychowawczych oraz ofertę wycieczek.
Zebrane materiały opublikowano w formie elektronicznej – płycie CD, na której
znajdują się scenariusze opracowane przez nauczycieli z gimnazjów, członków
Klubu Szkół Tolerancji. Są one dostępne dla szkół w całej Polsce.
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Niektóre projekty realizowane przez gimnazja należące do KST:
„Romowie są wśród nas” – Gimnazjum nr 2 Kędzierzyn Koźle;
„Z tolerancją na Ty – inni, ale tacy sami” – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi z Jasła;
„Ponad podziałami w szkole” – Gimnazjum nr 2 Sulechów;
„Wszyscy jesteśmy razem” – Gimnazjum nr 45 Warszawa;
„Tolerancja dla osób niepełnosprawnych” – Gimnazjum nr 51 Warszawa;
„Ziemia jest wielką jabłonią” - Zespół Szkół nr 11 Koszalin.
W październiku 2005 r. członkowie KST już po raz czwarty gościli w Pałacu
Prezydenckim na zaproszenie Pani Prezydentowej. Podczas spotkania uczniowie z
Gimnazjów w Jaśle, Sulechowie i Rokietnicy zaprosili swych kolegów na krótki
program artystyczny ze swego rodzaju przesłaniem, które odzwierciedlało pewne
formy ich działalności. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiona została
także krótka historia KST .
Pani Prezydentowa podpisała preambułę dla nowo przyjętych „klubowych”
szkół (Publiczne Gimnazja: nr 48 z Bydgoszczy, ze Zdzieszowic, nr 2 z Sulechowa,
nr 44, nr 27 i nr 18 z Łodzi, nr 4 z Kędzierzyna – Koźla oraz Gimnazja z:
Rokietnicy, Psar, nr 1 z Zamościa, z Chmielnika, nr 3 z Oleśnicy, z Rząśni, nr 3 z
Bielska Podlaskiego, nr 11 z Koszalina, nr 61 z Warszawy, nr 2 z Jasła i Gimnazjum
z gminy Liw w Węgrowie) i wyraziła zadowolenie z faktu, że tak wiele szkół
podejmuje ideę Fundacji „Porozumienie bez Barier”. Obecnie do Klubu Szkół
Tolerancji należy 29 gimnazjów z całej Polski.
Na koniec spotkania autorom scenariuszy zajęć szkolnych i koordynatorom
KST wręczane były specjalne dyplomy, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali
dzwoneczki z logo KST. Dzwonki za rok mają wezwać na już piąte, jubileuszowe,
spotkanie Klubu Szkół Tolerancji.
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,
Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja jest uprawniona do korzystania
z możliwości otrzymywania odpisów podatkowych 1% od osób prywatnych
rozliczających się z fiskusem
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CZĘŚĆ FINANSOWA
Łącznie w okresie sprawozdawczym zanotowano koszty w wysokości:
2.384.567,76 zł, z tego:
Przekazane darowizny
1.925.213,35 zł
Koszty działalności
458.535,28 zł
Odsetki i różnice kursowe 819,13 zł
2005 rok Fundacja zamknęła przychodami w wysokości: 1.063.958,92 zł, z tego:
Darowizny
709.972,65 zł
Odsetki i różnice kursowe 353.986,27 zł
W okresie sprawozdawczym odnotowano stratę w wysokości: 1.320.608,84 zł.
Zatrudnienie w fundacji na dzień 31.12.2005 r.:
Teresa Gajewska – Członek Zarządu
Małgorzata Dębek – Członek Zarządu (urlop wychowawczy do 31.07.05)
Irena Leonhard – Główna Księgowa (1/4 etatu)
Iwona Piekarska – Asystentka (urlop wychowawczy od 03.09.04)
Kinga Stolarska – Asystentka

W 2005 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.

Małgorzata Dębek

Teresa Gajewska

Zarząd
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez barier”

Warszawa, 31 grudnia 2005 r.

