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Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina M.ST.

WARSZAWA

Miejscowość WARSZAWA

Nr faxu 00

48 22 849 96 62

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ „POROZUMIENIE BEZ BARIER”
POLSKA

Kraj

Ulica

ALEJA PRZYJACIÓŁ

Nr domu

Kod pocztowy 00-565

Strona WWW

Powiat

1A

Nr telefonu 00

www.fpbb.pl

15.07.2003
30.03.2004
6. Numer KRS

M.ST. WARSZAWA

Nr lokalu

Poczta WARSZAWA

RADAFUNDACJI@FPBB.PL

012373720

MAZOWIECKIE

8

E-mail

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

Województwo

0000167578

48 22 849 96 62
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JOLANTA MARIA KWAŚNIEWSKA – PREZES ZARZĄDU
7. Skład organu zarządzającego
organizacji

KRZYSZTOF MARIAN BERZYNSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
organu zarządzającego)

(-)
(-)
ANDRZEJ KRATIUK – PREZES RADY FUNDACJI

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

WOJCIECH ROMUALD JĘDRZEJEWSKI – CZŁONEK RADY
FUNDACJI
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o WOJCIECH SŁAWOMIR KACZOROWSKI – CZŁONEK RADY
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
FUNDACJI
organu kontroli lub nadzoru)
KRZYSZTOF STEFAN PIETRASZKIEWICZ – CZŁONEK RADY
FUNDACJI

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności
na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i
kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na
drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego,
społecznego i kulturalnego.
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy
rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób
chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych
przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy
rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym
tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz
podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i
jednostek nie posiadających osobowości prawnej)
prowadzących, wspomagających lub organizujących
działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy
osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim;
3. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie
wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a
także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;
4. finansowanie nagród i stypendiów dla osób
szczególnie uzdolnionych;
5. organizacja,
wspieranie
i
dofinansowywanie
krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez
charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży,
wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji,
sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i
wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym;
6. upowszechnianie
wiedzy
o
przyczynach
niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede
wszystkim
tych
spowodowanych
zmianami
cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o
możliwościach i sposobach im zapobiegania;
7. współpraca z organami administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,
nie wykluczając międzynarodowych;
8. fundowanie i dofinansowywanie tablic pamiątkowych,
sztandarów, pomników, i obelisków;
9. nadawanie znaku „BEZ BARIER” oraz innych nagród i
wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności
Fundacji.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku
publicznego

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 3. DZIAŁNOŚĆ CHARYTATYWNA
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od
najważniejszej)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis
głównych
działań

DOFINANSOWYWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI
Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu w 2011 r. dofinansowano
turnusy indywidualne i grupowe dla 135 osób niepełnosprawnych, głównie dzieci, na
łączną kwotę 41 000 złotych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z kilkunastoma
ośrodkami rehabilitacji, stowarzyszeniami lub towarzystwami z całej Polski.
FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYCH
W 2011 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich po raz piętnasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu tym
razem ubiegało się 205 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 21 stypendiów po
1500 zł (w tym jedno stypendium imienia Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę
31 500 zł.
INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE
W ramach uzyskanych darowizn celowych były finansowane 2 osoby na łączną
kwotę 9900,40 zł w tym:
 Pani Maria z Łaskarzewa na kwotę 9 233,40 zł - dofinansowania do leczenia i
rehabilitacji,
 Pani Dorota z Mińska Mazowieckiego na kwotę 667 zł - dofinansowania do
dofinansowania do leczenia i rehabilitacji.
W ramach wsparcia instytucjonalnego (fundacje, stowarzyszenia itp.) Fundacja
przekazała liczne dary rzeczowe następującym fundacjom, stowarzyszeniom i
placówkom opiekuńczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym na terenie całego
kraju:
 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Warszawie na aukcję przekazano pióro
oraz długopis Watermana z wygrawerowanym podpisem Pani Jolanty
Kwaśniewskiej, Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”,
 Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na Aukcję Charytatywną w czasie III
Charytatywnego Balu Gwiazda Dobroczynności przekazano sygnowany podpisem
Pani Jolanty Kwaśniewskiej, Prezes zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”,
kryształowy przycisk do papieru, dar firmy Rosenthal,
 Fundacji Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” przekazano na aukcję
charytatywną, której dochód został przekazany na rzecz akcji „Tęczowy Szpital”,
opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie bez Barier” kryształowy przycisk do
papieru, dar firmy Rosenthal,
 Rotary Klubowi w Kołobrzegu na aukcję charytatywną w czasie VIII Balu
Charytatywnego, z którego dochód został przeznaczony na zakup sprzętu
specjalistycznego – gastroskopu – dla szpitala Regionalnego w Kołobrzegu przekazano opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie bez Barier” kryształowy
przycisk do papieru, dar firmy Rosenthal,
 Centrum Onkologii Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy na Aukcję Charytatywną
przekazano zdjęcia z autografami Pani Jolanty Kwaśniewskiej, Prezes Fundacji
„Porozumienie bez Barier”,
 Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu na
Doroczną Aukcję Charytatywną przekazano opatrzony logiem Fundacji
„Porozumienie bez Barier” kryształowy przycisk do papieru, dar Firmy Ceramica
Group Sp. z o.o,
 Środowiskowemu Domowi Samopomocy przy PSOUU w Koszalinie na Aukcję
Charytatywną na rzecz modernizacji obiektu należącego do Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie przekazano
opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie bez Barier” kryształowy przycisk do
papieru, dar Firmy Ceramica Group Sp. z o.o.,
 Stowarzyszeniu „Otwórz Serce” na Aukcję Charytatywną na rzecz Legnickiego
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”
przekazano opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie bez Barier” kryształowy
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przekazano opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie bez Barier”
kryształowy przycisk do papieru, dar Firmy Ceramica Group Sp. z o.o.,
 Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ełku na Aukcję
Charytatywną na rzecz sfinansowania leku ratującego życie dla ucznia,
przekazano opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie bez Barier”
kryształowy przycisk do papieru, dar firmy Rosenthal,
 Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w
Kwidzynie na Aukcję podczas 18-tego Balu Charytatywnego na rzecz rozwoju
niniejszego ośrodka przekazano opatrzony logiem Fundacji „Porozumienie
bez Barier” kryształowy przycisk do papieru, dar firmy Rosenthal,
 Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego na Aukcję Charytatywną
na rzecz osób zrzeszonych w Oddziale Warszawskim Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przekazano opatrzony logiem
Fundacji „Porozumienie bez Barier” kryształowy przycisk do papieru, dar
firmy Rosenthal.
Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier” wzięła udział w Akcji „Bombka dla
Hospicjum”, organizowanej przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”.
Pani Jolanta Kwaśniewska została poproszona o pomalowanie bombki, która
następnie została wystawiona na aukcję, z której dochód został przekazany
Hospicjum na zakup sprzętu medycznego.
Ponadto Prezes
przedsięwzięcia:

Zarządu

Fundacji

objęła

honorowym

patronatem

poniższe



wydarzenie pod nazwą „Inny wymiar kina” zorganizowanego w ramach Festiwalu
Kino Poza Kinem „Filmowa Góra” w dniach 11.07.11-27.08.11
„Inny wymiar kina” jest próbą połączenia sztuki filmowej z problematyką
współczesnego świata. W roku 2011 w ramach tego wydarzenia widzom
przybliżany był problem obrzezania kobiet, znany między innymi z książki i filmu
pt. „Kwiat Pustyni”, wyświetlanego w ramach festiwalu.



III Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, który odbył się w dniach 9-11 września
2011 roku
Memoriał ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej
krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego głównie poprzez
kulturę i sport. Imię Agaty Mróz – Olszewskiej stało się symbolem i hołdem dla jej
postawy wobec życia i śmierci oraz przypomnieniem o konieczności wzajemnego
wspierania i ratowania życia innych.
KONKURS „MOJE WYMARZONE WAKACJE

Konkurs „Moje wymarzone wakacje” to inicjatywa Fundacji Jolanty
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier" oraz firmy MT Targi - Organizatora
Targów Turystycznych TT Warsaw 2011. Konkurs skierowany był do dzieci
pokrzywdzonych i dotkniętych przez los. Do końca sierpnia przyjmowaliśmy prace
plastyczne, stworzone dowolną techniką, które przedstawiały wymarzone wakacje
małego dziecka. Bardzo się cieszymy, że wiele z tych marzeń udało nam się spełnić!
Na początku września jury konkursowe, składające się z przedstawicieli
Organizatorów oraz Sponsorów nagród, wybrało zwycięskie prace, przyznając
nagrody główne oraz nagrody pocieszenia. W składzie jury, zasiedli:
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Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska - Prezes Fundacji "Porozumienie bez
Barier",
Pani Urszula Potęga - Prezes firmy MT Targi
Pani Anna Jankowska-Drabik - Dyrektor Fundacji "Porozumienie bez Barier",
Pani Agata Kalemba - Specjalista ds. Promocji firmy MT Targi
Pani Marzena Olejnik - Dyrektor Cypryjskiej Organizacji Turystycznej,
Pan Ahmend Shokry - Radca ds.Turystyki Ambasady Egiptu
Pani Kamila Zabrocka - z Biura ds. Turystyki Ambasady Egiptu
Pan Jan Bosnovic - Dyrektor Słowackiego Centrum Turystyki,
Pani Bożena Hirling - Dyrektor Narodowego Przedstawicielstwa Turystyki Węgierskiej
w Polsce,
Pani Eliza Zielińska - Dyrektor z firmy ECI Group,
Pan Ryszard Mikliński - Członek Zarządu firmy Archaios,
Pani Katarzyna Turska - Dyrektor Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Ministerstwie Infrastruktury,
Pani Anna Czerniejewska - Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych z firmy Legia.
Nagrody wręczono podczas inauguracji XIX Międzynarodowych Targów Turystycznych
TT Warsaw 2011, które odbyły się w dniach 22-24 września w Centrum MT Polska
przy ul. Marsa 56C w Warszawie. Czworo laureatów wygrało wycieczki do Egiptu oraz
na Cypr. Kolejne dwie osoby otrzymały wycieczki do Parku Wodnego TARTRALANDIA
na Słowacji. W pełni wyposażone plecaki szkolne otrzymało pięcioro uczestników
konkursu.
Sześcioro kolejnych dzieci wygrało komplety strojów sportowych Legia, zaś troje dzieci
dostało aparaty fotograficzne.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały ponadto przepiękne książki
ufundowane przez Ambasadę Egiptu.

DZIAŁANIA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA IDEI DOBROCZYNNOŚCI
Pani Jolanta Kwaśniewska, Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”,
została uhonorowana tytułem „Gwiazdy Dobroczynności” w Kategorii Twarz
Kampanii Społecznej w II Edycji Konkursu „Gwiazdy Dobroczynności”,
zorganizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik
„Newsweek Polska”.
Celem Konkursu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” jest popularyzowanie postaw
dobroczynnych wśród Polaków poprzez pokazywanie pozytywnego przykładu działań i
inicjatyw społecznych Gwiazd. Cały dochód z akcji wspiera Fundusz Wieczysty
„Pozytywka”, działający na rzecz edukacji dzieci z niepełnosprawnością słuchu.
Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” został przyznany w następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.

Wolontariusz
Twarz kampanii społecznej
Darczyńca organizacji społecznej
Zaangażowanie w program społeczny
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5.

Własna działalność społeczna
SPOTKANIE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM POŚWIĘCONE
PROBLERMATYCE ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

Pani Jolanta Kwaśniewska, Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”,
wzięła udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Nowotworów
Dziecięcych (International Childhood Cancer Awareness Day), które odbyło się w
Brukseli 9 lutego 2011 r. Spotkanie zorganizowali posłowie Parlamentu
Europejskiego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Onkologii Dziecięcej
(SIOPE). Uczestniczyli w nim również młodzi pacjenci po przebytych chorobach
nowotworowych.
Pani Jolanta Kwaśniewska wraz z prof. K. Pritchard-Jones z Institute of Child
Health poprowadziły panel na temat konieczności zapewnienia dzieciom i młodym
ludziom, chorującym na raka, opieki najwyższej jakości. Uczestnicy dyskutowali na
temat obecnego prawa unijnego, które - ich zdaniem - utrudnia postęp w obszarze
wczesnego wykrywania raka u dzieci. Jednym z głównych postulatów spotkania była
potrzeba zmiany przepisów w celu przyspieszenia procesu wydawania licencji na
produkcję nowych leków.
PROMOCJA IDEI 1% ORAZ FUNDACJI NA XVI TARGACH TURYSTYKI I
WYPOCZYNKU LATO 2011
Fundacja „Porozumienie bez Barier” była jednym z wystawców na Targach
LATO 2011, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2011 r. w Centrum MT Polska
przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Fundacja promowała ideę 1% oraz informowała o
prowadzonej przez siebie działalności, prezentując jeden ze swoich flagowych
projektów – „Motylkowe szpitale”. Stoisko Fundacji cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. Przygotowane przez
Fundację atrakcje zaowocowały piękną galerią rysunków, wykonanych przez
najmłodszych.
W trakcie targów ponad 400 wystawców zaprezentowało swoje oferty wyjazdowe –
zarówno polskie, jak i zagraniczne. W programie wydarzenia znalazły się także:
konkursy z nagrodami, występy na scenie, warsztaty i pokazy kulinarne oraz spotkania
z podróżnikami.
POWOŁANIE PLATFORMY POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI
CHORYCH NA NOWOTWORY
Z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” w dniu
12 października 2011 roku odbyło się spotkanie 8 organizacji rodzicielskich,
działających w Polsce na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Zaproszone
organizacje wypełniły wcześniej ankietę, której celem było uzyskanie informacji na
temat osiągnięć oraz problemów poszczególnych podmiotów. Ankieta skierowana była
wyłącznie do tych organizacji, które powstały z inicjatywy rodziców i są zarządzane
przez rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Zebrani zdecydowali o zawiązaniu
Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory w
celu podjęcia próby rozwiązywania problemów całej tej grupy.
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Sygnatariuszami
stworzonej
przez
Fundację
Jolanty
Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez Barier” platformy współpracy dla organizacji rodzicielskich,
które podpisały Porozumienie zostały:
• Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka” z Warszawy,
• Fundacja Spełnionych Marzeń z Warszawy,
• Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z Łódzi,
• Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z Warszawy, biuro:
Chorzów
• Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową „Koliber” z Krakowa,
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie,
• Fundacja „Pomóż im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla
dzieci z Białegostoku,
• Stowarzyszenie „Onkoludki”, niosące pomoc dzieciom dotkniętym chorobą
nowotworową, chorobami przewlekłymi, ofiarom wypadków drogowych i rodzinnych z
Ełku,
 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby
Nowotworowe ze Szczecina
Zebrani wyrazili chęć wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących
różnych aspektów systemu opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową.
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ”Porozumienie bez Barier” od początku swego
istnienia angażuje się w działania mające na celu poprawę opieki nad dzieckiem z
chorobą nowotworową w Polsce. Z jej inicjatywy powstał w 2009 roku dokument pod
nazwą „Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową”
przygotowany z myślą o uporządkowaniu i ujednoliceniu systemów opieki nad dziećmi
z chorobą nowotworową w Unii Europejskiej. Został on opracowany we współpracy z
Krajowym Konsultantem w Dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej prof. Jerzym
Kowalczykiem.
Opracowane standardy to wkład Fundacji w tworzenie Europejskiego Partnerstwa na
Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi.
Oficjalny reprezentant Platformy wziął udział w Konferencji dla przedstawicieli
europejskich ośrodków pediatrii onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia
oraz organizacji rodziców w zakresie implementacji Europejskich Standardów Opieki
nad Dziećmi z Chorobami Onkologicznymi w czasie trwania Polskiej Prezydencji w
UE. W czasie spotkania dokonał oficjalnej prezentacji Platformy oraz przedstawił
wyniki ankiety „Osiągnięcia i problemy organizacji rodzicielskich działających na rzecz
dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową w Polsce”.

AUKCJA CHARYTATYWNA „ZNAKI ZODIAKU”
Fundacja „Porozumienie bez Barier” zorganizowała w dniu 3 listopada 2011 roku
aukcję charytatywną na rzecz rehabilitacji dzieci z chorobą nowotworową.
Partnerem wydarzenia była Firma Rosenthal oraz marka Royal Copenhagen –
sponsor figurek znaków zodiaku. Licytacja odbyła się w stylowych wnętrzach Galerii
Zachęta w Warszawie. Patronowało jej hasło „Znaki zodiaku nas różnią, ale idea
pomocy łączy”.
Fundacja „Porozumienie bez Barier” zaprosiła do udziału w tym wydarzeniu
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osobistości ze świata kultury, sportu, polityki, mediów i biznesu. Znane osoby
własnoręcznie i według własnej inwencji twórczej pomalowały otrzymane figurki,
specjalnie do tego przeznaczonymi farbami. Zaproszenie do akcji przyjęli m.in. Pan
Prezydent Bronisław Komorowski, były Prezydent Pan Aleksander Kwaśniewski, Panie
- Bożena Walter, Beata Tyszkiewicz, Krystyna Janda, Hanna Bakuła, Monika Olejnik,
Magda Gessler, Joanna Krupa oraz Panowie - Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Adam
Małysz, Zbigniew Preisner, Andrzej Piasek-Piaseczny, Andrzej Pągowski. Prezes
Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, również wzięła udział w zdobieniu figurek i
pomalowała statuetkę Bliźniąt.
„Znaki Zodiaku” marki Royal Copenhagen to kolekcja porcelanowych figur
przedstawiających personifikacje dwunastu zodiakalnych znaków. W aukcji licytowano
24 figurki – 12 w wersji kobiecej oraz 12 w wersji męskiej. Statuetki kobiecych znaków
zodiaku zostały zaprojektowane przez Christel Marott, męskich przez Pię Lagelund –
dwie znane duńskie rzeźbiarki.
Podczas aukcji Fundacja zebrała 144 tys. zł. Cały dochód zostanie przeznaczony
na pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi.
DZIAŁANIA NA RZECZ PRAW KOBIET
Współorganizacja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”
W 2011 roku już po raz drugi Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie
bez Barier" wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet zorganizowała konkurs
„Wyróżnienie Białej Wstążki”. Celem konkursu jest uhonorowanie tych mężczyzn,
który w szczególny sposób się zasłużyli reagując na różne formy przemocy i
dyskryminacji w stosunku do kobiet.
Z policyjno-prokuratorskich statystyk wynika, że ofiarami przemocy domowej są przede
wszystkim kobiety i dzieci, podczas gdy mężczyźni stanowią ponad 95 procent
sprawców. Opowiedzenie się po stronie krzywdzonych kobiet jest psychologicznym
wsparciem dla ofiar, pokazującym jednocześnie, że wielu mężczyzn opowiada się za
społecznym napiętnowaniem przemocy i mówi jej NIE!
Organizując konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2011, mamy na uwadze, że mimo
wielu akcji i kampanii edukacyjnych wciąż zbyt mała liczba mężczyzn reaguje na
sytuacje, w których kobiety są bite i poniżane. Naszym konkursem chcemy to zmienić!
W dniu 6 grudnia 2011 r. w Teatrze Kamienica odbyła sie druga Gala wręczenia
Wyróżnień Białej Wstążki. Laureatami 2011 zostali:






Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania – Henryk Pawlaczyk, radca prawny oraz
Dariusz Cymerman – mł. aspirant w Komendzie Rejonowej Policji na warszawskim
Żoliborzu;
Instytucje i organizacje pomocowe – Luis Alarcon Arias, współzałożyciel i Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
oraz Dariusz Jurkiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Węgorzewie;
Osoby prywatne – Bogdan Bednarek, emerytowany prawnik oraz aktor Andrzej
Prus;
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 Media – Piotr Pytlakowski – dziennikarz tygodnika Polityka.
W kalorii Media zostało również przyznane specjalne wyróżnienie dla Krzysztofa
Wyrzykowskiego, dziennikarza Polskiego Radia.
Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli: Prezydent Aleksander
Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Marek Balicki, Wojciech Gąssowski,
Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak,
Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, „Diablo” Włodarczyk.
W skład Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki weszły: Jolanta Kwaśniewska, Urszula
Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena
Santor oraz Bożena Toeplitz.
Mamy nadzieję, że nasz konkurs wpisze się na trwałe w polską kulturę obywatelską i
działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Liczymy także, iż
pokaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno w wymiarze
indywidualnym jak i społecznym, aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec kobiet.
Wsparcie dla Vital Voices Poland
Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier“ – Pani Jolanta Kwaśniewska
jest Honorową Przewodniczącą Vital Voices w Polsce. W 2011 roku Prezes
Zarządu uczestniczyła w panelu zorganizowanym przez Vital Voices Chapter Poland
oraz Ambasadę USA pt. Kobiety Liderki. Z biznesu do polityki. Z polityki do
działalności społecznej, który odbył się w czasie III Kongresu Kobiet w Warszawie.
Vital Voices Chapter Poland to polski oddział Vital Voices Global Partnership,
amerykańskiej organizacji pozarządowej założonej w 1997 roku przez Hillary Clinton i
Madeleine Albright. Organizacja wspiera kobiety na całym świecie. Jak dotąd Vital
Voices przeprowadziło szkolenia dla ponad 8.000 kobiet ze 127 krajów świata, w tym z
Mołdowy, Rosji, Ukrainy, Indii, Afganistanu, Kenii, Sierra Leone, Brazylii, Jamajki.
Zakres inicjatyw podejmowanych przez Vital Voices zależy od potrzeb danego kraju.
W Polsce Vital Voices koncentruje swoją działalność na rozwijaniu i odkrywaniu
potencjału przywódczego Polek. Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez
Barier“ – Pani Jolanta Kwaśniewska była jedną z mentorek pierwszej polskiej
edycji programu mentoringowego, zrealizowanego przez tę organizację.
Wsparcie III Kongresu Kobiet Polskich – Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet
Prezes Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, jest członkinią Rady Programowej
Kongresu Kobiet Polskich i jedną z inicjatorek całego przedsięwzięcia. Zarówna
ona, jak i zespół Fundacji „Porozumienie bez Barier”, aktywnie zaangażowała się w
organizację ostatniego Kongresu, który odbył się w dniach 17-18 września 2011 r. w
Warszawie.
Prezes Zarządu Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, była gospodynią panelu
poświęconego przemocy wobec kobiet. W związku z europejskim wymiarem III
Kongresu, wynikającym z polskiego przewodnictwa w Radzie UE, do grona gości z
Polski zaproszono również przedstawicieli innych krajów. Dzięki temu panel zyskał
wielonarodowy wymiar i w konsekwencji rzucił pełniejsze światło na trudne
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zagadnienie przemocy. Była też doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk oraz
doświadczeń.
Gośćmi i gościniami panelu byli: Medźidźa Kreso, przewodnicząca Sądu Bośni i
Hercegowiny, który zajmuje się penalizacją zbrodni wojennych; Rosa Logar z Austrii,
założycielka sieci WAVE – Kobiety Przeciwko Przemocy w Europie; Andres Abad,
który działa w obszarze równości wobec kobiet w ramach Programu Europejskiego
Kapitał Ludzki w Hipszanii; Profesor Beata Gruszczyńska z Katedry Kryminologii i
Poloityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Profesor Eleonora Zielińska z
Wydziału Prawa i Administracji UW.
Prezes Fundacji zaproponowała w podsumowaniu panelu, by numer 112 stał się
numerem alertowym, gdzie każda ofiara przemocy domowej mogłaby zgłosić swój
problem. Panel zakończył się odczytaniem rekomendacji na najbliższy rok. Największy
aplauz wzbudziła propozycja, by zwiększyć ilość kobiet zatrudnianych w policji w celu
spopularyzowania mieszanych - pod względem płciowym - tzw. patroli przemocowych,
które umożliwiałyby ofierze przemocy kontakt z osoba tej samej płci.
Prezes Zarządu Fundacji uczestniczyła również w panelu Kobiety Liderki. Z
biznesu do polityki. Z polityki do działalności społecznej (vide punkt dotyczący
wsparcia dla Vital Voices Poland).
Kongres to spojrzenie na rozwój naszego kraju i jego osiągnięcia z punktu widzenia
kobiet, które stanowią ponad połowę obywateli. To również próba zdefiniowania
najważniejszych problemów związanych ze statusem i prawami kobiet, określenia
barier, które są przyczyną widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i
mężczyzn. To unikalna okazja do integracji środowisk kobiecych, wymiany poglądów,
prezentacji raportów dotyczących statusu kobiet i jego oceny oraz omówienia wizji
przyszłej Polski, wskazania postulatów i wyliczenia zadań na przyszłość.
Wsparcie dla działań Dress for Success w Polsce
Prezes Zarządu Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, objęła patronatem
honorowym działania Dress for Success w Polsce, jak również angażuje się w
spotkania, konferencje oraz szkolenia prowadzone przez tę organizację. W 2011
roku Prezes Zarządu m.in. poprowadziła w Zabrzu szkolenie, skierowane do osób
długotrwale bezrobotnych oraz wystąpiła na zorganizowanej w Chorzowie konferencji
Wolontariat – dodaj do ulubionych.
Dress for Success jest międzynarodową organizacją, wspierającą wejście lub powrót
kobiet na rynek pracy, zwłaszcza tych, które nie mają środków, by w sposób
profesjonalny starać się o zatrudnienie. Ideą Dress for Success jest wyposażenie
beneficjentek zarówno w intelektualne, jak i materialnie atrybuty niezbędne do
osiągnięcia sukcesu zawodowego. Hasło „Dress for Success” („Strój dla Sukcesu”) nie
odnosi się jedynie do wyglądu zewnętrznego, gdyż ubranie to dopiero początek.
Długotrwale bezrobotne kobiety otrzymują od organizacji wielorakie wsparcie, od
psychicznego poczynając, poprzez naukę makijażu biznesowego i pisanie cv, na
wizycie u fryzjera czy w fitness centre kończąc. Po zakończonym szkoleniu każda z
uczestniczek trafia pod skrzydła mentorki – wolontariuszki, która wspiera ją w
poszukiwaniu pracy.
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Fundacja „Porozumienie bez Barier” była inicjatorem rozpoczęcia konsultacji
dotyczących utworzenia, we współpracy z Policją, całodobowego telefonu
alertowego – tzw. telefonu szybkiego reagowania – skoordynowanego z numerem
112, służącego zgłaszaniu przypadków przemocy wobec kobiet oraz uruchamianiu
procedury „pierwszej godziny”. Prezes Zarządu Fundacji oraz jej pracownicy brali
udział w spotkaniach, w których uczestniczyli także przedstawiciele zainteresowanych
ministerstw oraz organizacji pozarządowych i Policji. Utworzenie telefonu szybkiego
reagowania jest pierwszą z dwunastu rekomendacji panelu antyprzemocowego,
prowadzonego przez Prezes Zarządu Fundacji, Panią Jolantę Kwaśniewską, w
czasie III Europejskiego Kongresu Kobiet.
Fundacja pierwotnie rozważała utworzenie we współpracy z jedną z sieci
komórkowych tzw. Białego Telefonu, którego rola miała być analogiczna do telefonu
szybkiego reagowania, jednakże, w toku prac, zwyciężyła koncepcja związana z
powstanie telefonu alertowego, skoordynowanego z nr 112.
XII Warszawska Manifa „Dość wyzysku! Wymawiamy służbę!”
W niedzielę 6 marca 2011 r. odbyła się kolejna, już dwunasta, warszawska Manifa, w
której udział wzięła Prezes Zarządu Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska oraz
pracownicy i przedstawiciele Fundacji.
XII Manifa została poświęcona pamięci tragicznie zmarłej Izabeli Jarugi-Nowackiej.
Prezes Zarządu Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, udzieliła wywiadu
dotyczącego zagadnień związanych z przemocą domową przedstawicielom
Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni oraz tamtejszego MOPS. Materiał
filmowy został zaprezentowany podczas corocznej konferencji, podsumowującej
roczne działanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gdyni.
W dniu 28 września 2011 r. w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie dotyczące
niezaleznego obserwatorium przemocy wobec kobiet. Podczas spotkania
dyskutowano perpsketywy stowrzenia niezaleznej isntytucji, której zadaniem byłoby
monitorowanie rozmiarów zjawiska oraz jakości działania podmiotów rządowych,
samorzadowych jak również oragnizacji pozarządowych, zaangażowanych w
przeciwdziałanie przemocy.
UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CHOROBACH SPOWODOWANYCH ZMIANAMI
CYWILIZACYJNYMI LUB SPOŁECZNYMI
ORAZ O WAŻNYCH PROBLEMACH SPOŁECZNYCH
Fundacja lub Prezes Zarządu Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, patronowała
lub uczestniczyła w konferencjach, wykładach, seminariach oraz różnego
rodzaju eventach dotyczących problemów zdrowotnych i społecznych.
Zaangażowanie w stworzenie Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" oraz jej Prezes, Jolanta
Kwaśniewska, są współautorami Karty Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie.
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Dzięki współpracy różnych podmiotów - Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i
Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji oraz Fundacji powstał podręczny
informator dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Karta zawiera m.in.
zestaw podstawowych praw, przysługujących ofiarom oraz numery telefonów i adresy
instytucji udzielających wielopłaszczyznowego wsparcia.
Karta Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie została rozpowszechniona między
innymi w sądach, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji w podległych mu
jednostkach, trafiła również do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem.
W dniu 15 września 2011 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się
konferencja, w trakcie której została zaprezentowana Karta Osoby Dotkniętej
Przemocą w Rodzinie. Prezes Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, wzięła udział
w powyższej konferencji, również jako prelegentka.
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” wspierała akcję
Fundacji „Rak'’n’Roll. Wygraj Życie", której celem było poznanie skali zjawiska,
jakim jest problem w dostępności leczenia onkologicznego. Akcja stanowi punkt
wyjścia do dalszych działań, ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów w
Polsce.
Na swojej stronie internetowej Fundacja „Porozumienie bez Barier” zamieściła link do
bramki, dzięki której można anonimowo poinformować Fundację „Rak’n’Roll. Wygraj
Życie” o sytuacji pacjentów onkologicznych oraz barierach w dostępie do leczenia.
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” wsparła Fundację
„Smiling Faces” w zorganizowaniu pobytu w Polsce dziecięcego zespołu „Tolia” z
Batumi, biorącego udział w koncercie charytatywnym „Polscy artyści dzieciom Gruzji
2”, który odbył się w Teatrze Roma w Warszawie w dniu 13 czerwca 2011 r. Celem
koncertu było zgromadzenie środków finansowych na rzecz Domu Dziecka w Batumi.
Fundacja „Porozumienie bez Barier” przekazała ze swojej strony paczki z darami
rzeczowymi, zebranymi przez przyjaciół Fundacji.
Dzięki osobom prywatnym i zaprzyjaźnionym firmom, Fundacji „Porozumienie
bez Barier” udało się zorganizować nocleg w Hotelu Gromada, a w Kompanii
Piwnej posiłki dla siedemnastu młodych artystów z Gruzji oraz ich czterech
opiekunów.
Ponadto 18 czerwca 2011 r. mali Gruzini uczestniczyli w wyjątkowej atrakcji – w
pełnych kolorów, radości i uśmiechu zajęciach ceramicznych. Warsztaty odbyły się w
Mostówce k/ Warszawy. Dzięki uprzejmości właścicielki pracowni, Pani Teresy
Ossowskiej, Fundacji „Porozumienie bez Barier” udało się zapewnić dzieciom
niepowtarzalne chwile i wspomnienia.
Podczas zajęć, pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, mali artyści uczyli się
różnych technik tworzenia i zdobienia glinianych wyrobów, a jednocześnie mogli dać
się ponieść wyobraźni, tworząc niepowtarzalne prace.
Pani Jolanta Kwaśniewska, Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”,
wsparła honorowym patronatem aukcję Pajacyków, zorganizowaną przez Polską
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Humanitarną. Środki pozyskane z licytacji, która odbyła się 22 maja 2011 r. w
Centrum Cybernetyki, zostały przeznaczone na program walki z głodem i
niedożywieniem wśród dzieci.
Niespodzianką
majowej
aukcji
była
możliwość
zlicytowania
Pajacyków
przyozdobionych przez Panią Jolantę Kwaśniewską, Prezes Zarządu Fundacji
„Porozumienie bez Barier” i jednocześnie byłą Pierwszą Damę oraz Panią
Prezydentową Annę Komorowską. Kreacje dla Pajacyka w 2011 r. przygotowali:
Teresa Rosati, Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski, Gosia Baczyńska, Eva Minge,
Natalia Jaroszewska, Dorota Wróblewska, Peggy Pawlowski, Kamila Grzybowska dyplomantka na wydziale scenografii krakowskiej ASP pod kierunkiem Krystyny
Zachwatowicz, Antonina Turnau, Jerzy Antkowiak oraz Janina Ochojska.

Fundacja „Porozumienie bez Barier” zleciła Pracowni Badań Społecznych w
Sopocie zrealizowanie projektu badawczego, dotyczącego akceptacji
jednoczasowych wielokrotnych szczepień małego dziecka wśród rodziców i
personelu medycznego. Fundacja chciała zapoczątkować społeczną dyskusję na
temat kalendarza szczepień dzieci do 2 roku życia.
W wyniku badania uzyskaliśmy odpowiedź jaka część rodziców i personelu
medycznego nie akceptuje obecnego schematu obowiązkowych szczepień dziecka w
wieku 0-2 lata, a w szczególności faktu, że przewiduje on 3 ukłucia niemowlaka w
trzy kończyny w tym samym czasie, podczas gdy istnieje alternatywa w postaci
szczepionki skojarzonej, czyli jedno ukłucie zamiast trzech w czasie jednej wizyty.
Przeprowadzone badanie pokazuje, że dwie trzecie rodziców wybrałoby dla
swojego dziecka nowoczesną szczepionkę skojarzoną. Niestety - szczepionki
skojarzone nie są finansowane z budżetu państwa.
Wprowadzenie szczepionek skojarzonych do programu szczepień ochronnych
powinno być priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia, ponieważ szczepionki tego typu
znajdują się programach szczepień ochronnych we wszystkich krajach Europy.
Przeprowadzając badania, Fundacja „Porozumienie bez Barier” zainicjowała
społeczną kampanię na rzecz modernizacji Programu Szczepień Ochronnych, do
której będzie zapraszać osoby opiniotwórcze, gotowe do wsparcia tej inicjatywy.
Prezes Fundacji, Pani Jolanta Kwaśniewska, wystąpiła 12 grudnia 2011 roku na
Konferencji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, która odbyła się w Pałacu
Staszica w Warszawie. Pozostałymi uczestnikami byli:






Senator Alicja Chybicka,
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego,
Prof. Teresa Jackowska, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego, Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, konsultant wojewódzki z zakresu pediatrii dla
województwa mazowieckiego,
Prof. Ewa Bernatowska, v-ce przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Dr Paweł Grzesiowski – z warszawskiego Instytutu Profilaktyki Zakażeń.
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Fundacja „Porozumienie bez Barier” skorzystała z zaproszenia Teatru
Muzycznego Roma i zorganizowała wyjście szóstki cierpiących na nowotwory
podopiecznych Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka na premierę
przedstawienia Alladyn. Mali pacjenci uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu,
wypełnionym kolorem i dźwiękiem, dzięki czemu mogli choć na chwilę zapomnieć o
swojej ciężkiej chorobie.
Przedstawiciel Fundacji „Porozumienie bez Barier” wziął udział w debacie pt.
„Usługi opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych”, zorganizowanej przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych w dniu 2 marca 2011 roku.
Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”, Pani Jolanta Kwaśniewska,
spotkała się w siedzibie Fundacji (4 lipca 2011 r.) z przedstawicielkami organizacji
kobiecych, działających w 12 różnych krajach (m.in. w Albanii, Białorusi, Bułgarii,
Ukrainy, Kazachstanu czy Belgii). Panie poruszały kwestie związane z przemocą
domową oraz formami walki z tym problemem, wymieniały się doświadczeniami i
dobrymi praktykami w tym obszarze. Do spotkania doszło z inicjatywy Małopolskiego
Towarzystwa Oświatowego z Nowego Sącza.
Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”, Pani Jolanta Kwaśniewska,
spotkała się w siedzibie Fundacji z Panią Deloris Jrodan, Prezeską i Fundatorką
James R. Jordan Foundation, założoną przez nią w 2000 roku dla uczczenia
zmarłego męża Jamesa. Prywatnie Pani Jordan jest matką słynnego koszykarza,
Michaela Jordana. W czasie wizyty w siedzibie Fundacji „Porozumienie bez Barier”
towarzyszyła jej córka Roslyn. W trakcie spotkania Panie Prezes wymieniały
doświadczenia związane z prowadzeniem Fundacji ukierunkowanych na niesienie
pomocy osobom poszkodowanym przez los.
Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”, Pani Jolanta Kwaśniewska,
wzięła udział w obchodach drugiego polskiego Dnia Godności, które miały
miejsce w dniu 20 października 2011 roku. Lekcja godności, prowadzona przez
Prezes Fundacji, odbyła się Liceum im. Słowackiego przy ulicy Wawelskiej 46. Dzień
Godności, w który Polska włączyła się po raz drugi, ma przypomnieć o tym, że relacje
międzyludzkie powinny być oparte na poszanowaniu godności swojej oraz innych.
Wydarzenie jest częścią światowego ruchu Global Dignity, którego założycielami są
Książę Haakon – następca tronu Norwegii, John Hope Bryant – działacz społeczny
oraz Pekka Himanen, znany norweski filozof.

Zasady:
1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia.
2. Godne życie to możliwość realizowania swojego potencjału dzięki
odpowiedniemu poziomowi opieki zdrowotnej, edukacji, godziwym
zarobkom i poczuciu bezpieczeństwa.
3. Godność to wolność decydowania o własnym życiu i poszanowanie tego
prawa przez innych.
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4. Godność powinna być podstawą we wszystkich naszych działaniach.
5. Nasza własna godność jest nieodwołalnie związana z godnością innych.

Patronat Honorowy nad IX edycją Konkursu Świat
organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka

Przyjazny Dziecku

Po raz kolejny Fundacja objęła Patronat Honorowy nad organizowanym przez Komitet
Praw Dziecka konkursem. Konkurs „Świat Przyjazny Dziecku” mobilizuje producentów
i dystrybutorów zabawek, książek oraz innych akcesoriów dla dzieci do tego aby
produkować i promować produkty starannie wykonane, dopasowane do wieku dziecka,
rozwijające i kreatywne. Konkurs ten, dzięki oznaczeniom przyznawanym laureatom,
ułatwia rodzicom i opiekunom rozpoznanie oraz znalezienie produktów wysokiej
jakości.
Fundacja w 2011 roku kontynuowała działalność na rzecz profilaktyki narkomanii
i HIV/AIDS:
Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”, Pani Jolanta Kwaśniewska,
wzięła udział w XV Ogólnopolskim Spotkaniu Osób Żyjących z HIV/AIDS, które zostało
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Sieć Plus” w dniach 7-10 lipca 2011 r. w
Warszawie.
XV Spotkanie były okazją do wymiany doświadczeń osób żyjących z HIV/AIDS oraz
uczestnictwa w warsztatach i wykładach, prowadzonych przez specjalistów różnych
dziedzin związanych z tą problematyką.

***
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego
(Należy
wskazać
np.
„gmina”,
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

CAŁY KRAJ

„powiat”,

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczowychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i
placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub X nie
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
L
Nazwa placówki
p

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1 (-)
2 (-)
3 (-)
4 (-)
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

205

Osoby
prawne

12

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

1) 93.29.Z
a) Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci
Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, w ramach programu w 2011
r. dofinansowano turnusy indywidualne dla 97 osób
niepełnosprawnych (głównie dzieci) i grupowe dla 5 podmiotów
na łączną kwotę 41 000 złotych.
b) Konkurs „Moje wymarzone wakacje”
„Moje wymarzone wakacje” były inicjatywą Fundacji Jolanty
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier" oraz firmy MT Targi
- Organizatora Targów Turystycznych TT Warsaw 2011.
Konkurs skierowany był do dzieci pokrzywdzonych i dotkniętych
przez los.
Czworo laureatów wygrało wycieczki do Egiptu oraz na Cypr.
Kolejne dwie osoby otrzymały wycieczki do Parku Wodnego
TARTRALANDIA na Słowacji. W pełni wyposażone plecaki
szkolne otrzymało pięcioro uczestników konkursu. Sześcioro
kolejnych dzieci wygrało komplety strojów sportowych Legia, zaś
troje dzieci dostało aparaty fotograficzne.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały ponadto
przepiękne książki ufundowane przez Ambasadę Egiptu.
2) 88.99.Z
a) Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie
uzdolnionych
W 2011 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom
Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich po raz piętnasty przyznano
stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu tym razem
ubiegało się 205 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 21
stypendiów po 1500 zł (w tym jedno stypendium imienia Kuby
Dzierzbickiego), na łączną kwotę 31 500 zł.
b) Aukcja charytatywna – ”Znaki Zodiaku”
Fundacja „Porozumienie bez Barier” zorganizowała w dniu 3
listopada 2011 roku aukcję charytatywną na rzecz rehabilitacji
dzieci z chorobą nowotworową. Partnerem wydarzenia była Firma
Rosenthal oraz marka Royal Copenhagen – sponsor figurek
znaków zodiaku. Licytacja odbyła się w stylowych wnętrzach
Galerii Zachęta w Warszawie. Patronowało jej hasło „Znaki
zodiaku nas różnią, ale idea pomocy łączy”.
Zabrano kwotę 144 000 zł.
c) Fundacja wsparła rzeczowo aukcje charytatywne
następujących podmiotów:
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Warszawie, Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Życia Podkarpackiego
„Podaruj Dzieciom Radość”, Rotary Klub w Kołobrzegu, Centrum
Onkologii Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy, Klinikę
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we
Wrocławiu, Środowiskowy Dom Samopomocy przy PSOUU w
Koszalinie, Stowarzyszenie „Otwórz Serce”, Szkołę Podstawową
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ełku, Samodzielny Publiczny
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Ponadto Pani Jolanta Kwaśniewska, Prezes Zarządu Fundacji
„Porozumienie bez Barier”, wzięła udział w Akcji „Bombka dla
Hospicjum”, organizowanej przez Olsztyńskie Stowarzyszenie
Hospicyjne „Palium”. Pani Jolanta Kwaśniewska została
poproszona o pomalowanie bombki, która następnie została
wystawiona na aukcję, z której dochód został przekazany
Hospicjum na zakup sprzętu medycznego.
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Kod PKD:

93.29.Z

Kod PKD:

88.99.Z

Kod PKD:

(-)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
CAŁY KRAJ
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

X nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego
(-)

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze
wskazaniem
kodu/ów
PKD
2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD:

(-)

Kod PKD:

(-)

Kod PKD:

(-)

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego
(-)
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

X tak
4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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1. Fundacja w ramach działalności gospodarczej prowadzi
działania marketingowo-reklamowe dla firm, które na podstawie
umów wzajemnych świadczą usługi na rzecz Fundacji bądź
przekazują w zamian za działania reklamowe towary na potrzeby
działalności statutowej.

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej

2. Fundacja „Porozumienie bez Barier” dokonała sprzedaży
wyników badań zrealizowanych przez Pracownię Badań
Społecznych,
dotyczących
akceptacji
jednoczasowych
wielokrotnych szczepień małego dziecka wśród rodziców i
personelu medycznego.

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności
(podanie
maksymalnie
3
kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

73

Kod PKD:

72.20.Z

Kod PKD:

(-)

CAŁY KRAJ

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)

844490,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

150468,21Zł
Zł
138707,97zł
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4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

347137,71zł
150468,21zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
0

,

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

, zł

b) ze środków budżetu państwa

, zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

, zł

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

, zł
208142,45zł

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

, zł
5107,01 zł
29046,70 zł
157488,74zł

e) ze spadków, zapisów
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

zł

, zł
11500, 00 zł
5000, 00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

, zł

8. Z innych źródeł

34,16 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
2. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

,

zł

138707,97 zł
138707,97 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

0, 00 zł

150468 ,21 zł
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3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

DOFINANSOWYWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI

41000 , 00 zł

2

STYPENDIA DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

31500 , 00 zł

ZAKUP BADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIE BADAŃ SPOŁECZNYCH,
3 DOTYCZACYCH AKCPETACJI JEDNOCZASOWYCH WIELOKROTNYCH SZCZEPIEŃ 45000 , 00 zł
MAŁEGO DZIECKA WSRÓD RODZICÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO
INNE KOSZTY, W TYM: PLAKATY I ZAPROSZENIA ORAZ NAJEM SALI NA AUKCJĘ
23067,81zł
CHARYTATYWNĄ, PLAKATY PROPAGUJĄCE WYRÓZNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI,
4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
4

1 Pani Maria z Łaskarzewa - dofinansowania do leczenia i rehabilitacji

9233,40zł

2 Pani Dorota z Mińska Mazowieckiego - dofinansowania do leczenia i rehabilitacji

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w
tym
:

667, 00 zł

Koszty ogółem:

584449,38 zł

zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

zł

f)pozostałe koszty ogółem:

zł

5529,28 zł

5529,28 zł

291589,65 zł

X z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych

, zł

97539,13zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

150468,21 zł

189791,32 zł 144938,93 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

,

zł
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z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 226)

tak.

X nie
własność

użytkowanie wieczyste
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na
szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w
odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

X nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie
są już zatrudnione w organizacji)

5
osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu
na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

3 ,00etatów

9 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

nie
osób fizycznych
osób prawnych
organizacja pozyskała……………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……………….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

X tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż
30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a) członkowie organizacji

26 osób
osób
osób

b) pracownicy organizacji
w
tym c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
:
d)członkowie organu zarządzającego

osób
osób
26 osób

e) inne osoby
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy
niż 30 dni

23 osoby

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

osób
osób

b) pracownicy organizacji
w
tym c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
:
d) członkowie organu zarządzającego

osób
2 osoby

e) inne osoby

21 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

zł

196236,36

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze
w
tym
:

nagrody
premie
inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego

w

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

141692,12 zł
135951,20 zł
, zł
5740,92 zł
, zł
54544,24 zł

196236,36 zł

, zł
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ty
m:

196236,36

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą organizacji

, zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami
dotyczącymi
poziomu
lub
konstrukcji
wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te
uwagi w przygotowane pole)

, zł
, zł
2804,38 zł
, zł
, zł
7009 zł

(-)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

,

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

zł

(-)

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w
okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

X nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zadania
p
1 (-)

Kwota
,

zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone
przez organy administracji rządowej

X nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zadania
p

Kwota
, zł

1 (-)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zamówienia
p

Kwota

(-)

1

, zł

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

L
p

Nazwa spółki

1

(-)

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

(-)

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
L
p

Przedmiot kontroli

1

(-)

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. X nie
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Porozumienie bez Barier” za okres od 1.
stycznia do 30. kwietnia 2011 roku przez PriceWaterHouseCoopers Sp.z o.o.
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Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Anna Pieniążek
Koordynator Zadań
Statutowych

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

22.03.2012

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

……………………………………………………………………
Elżbieta Lubaszka
Główna Księgowa
Data podpisu ....................................................................

Zarząd Fundacji:
……………………………………………………………………
Jolanta Kwaśniewska
Prezes Zarządu
Data podpisu ........................................................................

……………………………………………………………………
Krzysztof Berzyński
Członek Zarządu
Data podpisu ........................................................................

