Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2012

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”
Kraj

Ulica

POLSKA
ALEJA PRZYJACIÓŁ

Kod pocztowy

00-565

Nr domu

Poczta

RADAFUNDACJI@FPBB.PL

012373720

MAZOWIECKIE

8

Strona WWW

Powiat

1A

Nr telefonu 00

www.fpbb.pl

15.07.2003
30.03.2004
6. Numer KRS

M.ST. WARSZAWA

Nr lokalu

WARSZAWA

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

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

JOLANTA MARIA KWAŚNIEWSKA – PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF MARIAN BERZYNSKI – CZŁONEK
ZARZĄDU

ANDRZEJ KRATIUK – PREZES RADY FUNDACJI

WOJCIECH ROMUALD JĘDRZEJEWSKI – CZŁONEK
RADY FUNDACJI

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
organu kontroli lub nadzoru)

WOJCIECH SŁAWOMIR KACZOROWSKI – CZŁONEK
RADY FUNDACJI

KRZYSZTOF STEFAN PIETRASZKIEWICZ – CZŁONEK
RADY FUNDACJI

SERGIUSZ NAJAR - 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.

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. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności
3. DZIAŁNOŚĆ CHARYTATYWNA
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia
24 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

DOFINANSOWYWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI
W 2012 roku Fundacja „Porozumienie Bez Barier” postanowiła szczególnie
pochylić się nad losem dzieci chorujących na chorobę nowotworową. Nierzadko
szansa na nowe życie okupiona jest ogromnym cierpieniem i inwalidztwem
najmłodszych. Dlatego na rzecz tych właśnie dzieci przekazywaliśmy darowizny i
dofinansowywaliśmy turnusy rehabilitacyjne.
W 2012 roku Fundacja „Porozumienie Bez Barier” przeznaczyła na rehabilitację
56 290 zł, w tym 7290 na rehabilitację osób indywidualnych i 49 000 zł na turnusy
rehabilitacyjne grupowe zrealizowane przez Fundację Spełnionych Marzeń.
Fundacja Spełnionych Marzeń w ramach pozyskanego od nas dofinansowania
przeprowadziła 6 turnusów rehabilitacyjnych dla 29 dzieci i młodzieży po
amputacjach kończyn dolnych i górnych oraz po wszczepieniu endoprotez, które
odbyły się w Domu Rodzica w Warszawie.
Dodatkowo na rzecz podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń została
przekazana kwota 2825,71 zł pozyskana w trakcie BajkOLAndii – wydarzenia
zorganizowanego wspólnie przez Aleksandrę Mikołajczyk i naszą Fundację.
Wsparcie rehabilitacji osób indywidualnych:
Adam - chłopiec po chorobie nowotworowej; otrzymał dofinansowanie
wysokości 1 490 zł na rehabilitację;
Marta – dziewczynka po chorobie nowotworowej; otrzymała dofinansowanie
wysokości 2 000 zł na rehabilitację;
Maciej – chłopiec po chorobie nowotworowej; otrzymał dofinansowanie
wysokości 1 800 zł na rehabilitację domową;
Izabela – dziewczynka po chorobie nowotworowej; otrzymała dofinansowanie
wysokości 2 000 zł na turnus rehabilitacyjny.

w
w
w
w

FINANSOWANIE NAGRÓD I STYPENDIÓW DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYCH
W 2012 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i
Aleksandra Kwaśniewskich po raz szesnasty przyznaliśmy stypendia wybitnie
uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O
stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 235 kandydatów. Rada
Funduszu przyznała 20 stypendiów po 1000 zł na łączną kwotę 20 000 zł.
INNE DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE
W ramach refundacji z subkonta nasza Fundacja sfinansowała wydatki związane
z leczeniem i rehabilitacją Pani Marii z Łaskarzewa na kwotę 7431,29 zł.
POMOC FINANSOWA OSOBOM INDYWIDUALNYM

1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

Zdarzają się czasami takie sytuacje, w których Fundacja, poruszana czyjąś
wyjątkowo trudnym położeniem, decyduje się na udzielenie wsparcia osobom
indywidualnym. W 2012 roku na tego rodzaju pomoc przeznaczyliśmy w sumie
33 410 zł.
Marii, podopiecznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Fundacja przekazała
4 500 zł wsparcia na chemioterapię.
Szymonowi Fundacja przekazała 4900 zł na rehabilitację indywidualną.
Krystianowi, chłopcu w trakcie leczenia choroby nowotworowej, Fundacja
przekazała 4 100 zł na zakup leków przeciwgrzybicznych, niezbędnych w kuracji
przeciwnowotworowej.
Niepełnosprawnej i chorej na nowotwór Dorocie Fundacja przekazała 2 000 zł
dofinansowania na zakup leków.

Mariuszowi, chłopcu po przebytej chorobie nowotworowej, Fundacja przekazała
4 000 zł na dofinansowanie zakupu protezy nogi.
Szczególnym przypadkiem było zaangażowanie się zarówno Prezeski
Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej, jak i Fundacji „Porozumienie Bez Barier” w
sprawę Pani Jadwigi.
Pani Jadwiga jest matką wychowującą samotnie ośmioro dzieci w tym 17-letnią
córkę z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Z powodu przemocy fizycznej i
psychicznej uciekła z dziećmi od męża i podjęła heroiczną próbę ułożenia sobie
życia na nowo. Poruszeni jej historią, postanowiliśmy zaangażować się w pomoc
dla Pani Jadwigi.
Podczas XVI Międzynarodowych Targów Gastronomicznych w Warszawie,
Fundacja wraz z firmą MTT Targi zorganizowała aukcję charytatywną
„Wielkanocne jaja”. Zlicytowano czekoladowe „pisanki” dostarczone przez
mistrzów cukiernictwa Bożenę Sikoń, Tomasza Dekara i Pawła Mieszałę. Jaja
zostały przyozdobione autografami Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,
Prezeski Zarządu naszej Fundacji - Jolanty Kwaśniewskiej, Marty Grycan, Roberta
Sowy, Mateusza Borka, Bożydara Iwanowa, Romana Kołtonia, Zygmunta
Chajzera i Kurta Schellera. Zebraną kwotę przeznaczyliśmy na pomoc dla Pani
Jadwigi. Przy okazji wizji lokalnej, przeprowadzonej przez naszą Fundację,
dokonaliśmy diagnozy najważniejszych potrzeb rodziny. Do chwili obecnej udało
się nam wesprzeć Panią Jadwigę i jej rodzinę na kwotę 13 910 zł, która została
przeznaczona przez nich na wykup domu. Jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie.
W ramach wsparcia instytucjonalnego przekazaliśmy liczne dary rzeczowe
następującym stowarzyszeniom, fundacjom oraz placówkom opiekuńczym,
rehabilitacyjnym, edukacyjnym na terenie całego kraju:
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY FUNDACJI SPOŁECZNEJ
„RAZEM”. PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ
POLPHARMA
Nasza organizacja we współpracy z firmą Polpharma zrealizowała projekt
odrestaurowania i wyremontowania Ośrodka Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Fundacji Społecznej „Razem” w Tomaszowie Mazowieckim - miejsca przyjaznego
osobom niepełnosprawnym, ale bardzo zniszczonego i niewystarczająco
wyposażonego.
Dzięki darowiźnie rzeczowej o wartości 47 927,17 zł i finansowej o wartości
78 595,81 zł oraz pracy wolontariuszy, pracowników Polpharmy udało się zmienić
nie do poznania Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej
„Razem” w Tomaszowie Mazowieckim. W dniu 22 sierpnia 2012 r. miejsce
rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 20 niepełnosprawnych osób zmieniło się
nie do poznania. Podziękowaniom i uściskom nie było końca. Wolontariusze,
pracownicy Polpharmy byli rewelacyjni!!!
Obecnie pod opieką Warsztatów znajduje się 35 osób o różnym stopniu
niepełnosprawności. Pracują oni pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej. Dziś już pracują w warunkach, które motywują do rozwijania
własnych umiejętności. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój udział w tej
odmianie.
DARY RZECZOWE

1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

Nasza Fundacja zakupiła sprzęt medyczny wartości 101 490,41 zł dla 4
oddziałów Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Były to kardiomonitory,
resuscytatory, defibrylatory, spirometr oraz rejestrator holterowski.

Klinika

Klinika
Gastroenterolo
gii i Pediatrii

Sprzęt

1. Resuscytator silikonowy AMBU
OVAL Plus dla dorosłych i dzieci o
masie powyżej 30 kg z maską
silikonową z pompowanym mankietem
(rozmiar 5) i rezerwuarem tlenu

1

a. maska silikonowa z pompowanym
mankietem dla dorosłych rozmiar 3/4

1

2. Resuscytator silikonowy AMBU
OVAL Plus dla małych dzieci z maską
silikonową z otwartym mankietem
rozmiar 1 i rezerwuarem tlenu

1

a. maska silikonowa z otwartym
mankietem dla dzieci
3. Kardiomonitor MEC-1200 firmy
Mindray

III Klinika
Pediatrii

II Klinika
Pediatrii i
Alergologii

Klinika
Pediatrii i
Immunologii z
Pododdziałem
Nefrologii

1. Spirometr LUNGTEST 1000S firmy
MES (moduł do pomiarów oporów
oddechowych RRS, inhalacyjny system
prowokacji alergologicznych ISPA
1. Kardiomonitor model 7000 z drukarką
(firmy Euromedical)
2. Spirometr LUNGTEST 1000 w wersji
z nieograniczoną możliwością
rozbudowy o dodatkowe opcje (firmy
MES)

1
1

1
1

1

1. Rejestrator holterowski typ DNS3003A, ze stacją roboczą, kablami pacjenta
do rejestratora DMS300.7 i pokrowcem
do rejestratora DMS300.7 (firma
Oxford)
a. rejestrator holterowski

1

b. stacja robocza (komputer, monitor
LCD 22", drukarka, stolik od zestaw)

1

c. kable pacjenta do rejestratora

1

d. pokrowiec do rejestratora
2. Kardiomonitory STAR 8000C (firmy
Oxford)

1

6. Defibrylator pediatryczny
1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

Liczba

2

1

PONADTO FUNDACJA PRZEKAZAŁA DARY RZECZOWE NASTĘPUJACYM
INSTYTUCJOM I ORGANIZACJOM:










Rotary Klubowi w Kołobrzegu na aukcję w czasie IX Balu Charytatywnego, z
którego dochód został przeznaczony na wsparcie Ośrodka Pomocy w
Piotrkowicach, gmina Dygowo - przekazaliśmy opatrzony logiem Fundacji
„Porozumienie bez Barier” kryształowy przycisk do papieru, dar firmy
Rosenthal,
Domowi Małych Dzieci w Jaworze na aukcję w czasie V Balu Charytatywnego
na rzecz wychowanków Domu i ich wakacyjnego wyjazdu nad morze
przekazaliśmy szklanego, barwnego motyla – symbol naszej Fundacji,
Fundacji Marka Kamińskiego na aukcję charytatywną przekazaliśmy
sygnowany podpisem Prezeski zarządu naszej Fundacji, Jolanty
Kwaśniewskiej kryształowy przycisk do papieru, dar firmy Rosenthal,
Stowarzyszeniu „Razem Dzieciom” w Busku Zdroju na aukcję charytatywną
odbywająca się w czasie IX Balu Dobroczynnego książkę autorstwa Prezeski
Zarządu naszej Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej, pt. „Lekcja stylu dla par” ;
środki uzyskane z licytacji zostały przekazane na rzecz akcji „Wakacje
marzeń”, skierowanej do dzieci z ubogich rodzin powiatu buskiego,
Fundacji Mam Marzenie na aukcję w czasie Charytatywnego Seansu
Walentynkowego książkę autorstwa Prezeski Zarządu naszej Fundacji,
Jolanty Kwaśniewskiej, pt. „Lekcja stylu dla par”,
Stowarzyszeniu Bank Życzliwych Serc na loterię charytatywną szklanego,
barwnego motyla – symbol naszej Fundacji,
Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera na aukcję charytatywną
przekazaliśmy szklanego, barwnego motyla – symbol naszej Fundacji.

Ponadto Prezes Zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska przekazała na
aukcję charytatywną, organizowaną na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala dziecięcego w Olsztynie, książkę swojego autorstwa pt. „Lekcja stylu dla
par”.
Fundacja wsparła również szklanym motylkiem aukcję charytatywną
zorganizowaną na rzecz 12-letniej Elizy chorującej na chorobę Niemanna-Picka,
syndrom C.
W grudniu 2012 r. nasza Fundacja przekazała Świetlicy w Ośrodku dla
Uchodźców w Podkowie Leśnej – Dębaku (będącej pod opieką Polskiej Akcji
Humanitarnej) zabawki i obrazki wykonane przez dzieci.
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY
ZDROWIA
MOTYLKOWE SZPITALE
W 2012 roku nasza Fundacja w ramach programu przekazała szpitalom 35 979,14
zł. W tym 16 579,14 zł pochodziło ze środków własnych Fundacji i 19 400 zł ze
środków pozyskanych z programu TVP Reklama Dzieciom.
W programie Motylkowych Szpitali w 2012 roku dofinansowaliśmy 6 ośrodków z
całej Polski.

1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

1. ZSS Rymanów Zdrój, Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit” w kwocie
10 000 zł.

Wolontariusze wykonali prace malarskie na trzech korytarzach oddziałów szpitala
uzdrowiskowego oraz na klatce schodowej.
2. Zakład Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we
Wrocławiu otrzymał wsparcie w wysokości 5 000 zł.
Prace malarskie zostały wykonane w pokoju znieczuleń, przygotowanym dla dzieci
poddawanych zabiegom radioterapii. Cały pokój utrzymany jest w konwencji
dżungli. Projekt oraz wykonanie szpital zawdzięcza studentkom wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W tak pięknym otoczeniu mali pacjenci mogą łatwiej
znosić niewygody trudnych zabiegów.
3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Staszowie Fundacja wsparła 5 000 zł.
Prace
malarskie
zostały
wykonane
w
Sali
dziecięcej
Oddziału
Otolaryngologicznego. Sala zawiera również aneks łazienkowy. Z myślą o małych
pacjentach na ścianach powstały piękne, baśniowe wzory, zakupiono też łóżko
szpitalne z materacem i ramką na kartę gorączkową oraz szafkę przyłóżkową.
4. Nasza Fundacja przeznaczyła 6 000 zł. na rzecz realizacji projektu
Motylkowe Szpitale w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.
Prace malarskie zostały wykonane w izolatce Oddziału Dziecięcego. Zakupiono
również łóżka, stolik noworodkowy i szafki przyłóżkowe. Dzięki tym pracom, udało
się stworzyć kolorowe i funkcjonalne pomieszczenie w którym - w przyjemniejszym
niż dotychczas otoczeniu - chore dzieci spędzają czas potrzebny na powrót do
zdrowia.
5. Wojewódzki Zespolony Szpital w Kielcach otrzymał wsparcie w
wysokości 5000 zł, z którego szpital wydatkował 4 979,14 zł.
W ramach dotacji zostały wykonane dekoracje naścienne – obrazy dla Oddziału
Psychiatrycznego dla Dzieci. Prace powstały przy współpracy z Instytutem Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
6. Fundacja „Porozumienie Bez Barier” przekazała Szpitalowi Miejskiemu
w Tychach 5 000 zł.
Zakupiono 2 łóżeczka dziecięce do sal chorych na Oddziale Dziecięcym szpitala.
Odmalowano również ściany w salach, w których wracają do zdrowia chore dzieci.
International Childhood Cancer Awarness Day
Przedstawicielka naszej Fundacji, Pani Elżbieta Pomaska, reprezentowała
nas na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy SIOPE (European Society for
Pediatric Oncology) w Brukseli w dniu 7 lutego 2012 w siedzibie Parlamentu
Europejskiego.
Spotkanie, prowadzone przez Posłankę do PE Glenis Willmott, poświęcone było
zagadnieniom związanym z onkologią dziecięcą. Elżbieta Pomaska zabrała głos w
panelu dyskusyjnym, który odbył się z w trzeciej sesji spotkania. Nasza
przedstawicielka zaprezentowała swój dorobek w obszarze kampanii
profilaktycznych, jak również podzieliła się swoimi doświadczeniami rodzica
dziecka cierpiącego na chorobę nowotworową. Innymi prelegentami byli min.
Linda McAvan, posłanka do PE, Anita Kienesberger i Sabina Karner,
przedstawicielki ICCCPO oraz prof. Lars Hjorth z PanCare SurFup.
1. Opis
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Spotkanie Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na
Nowotwory z Ministrem Zdrowia, Panem Bartoszem Arłukowiczem, w dniu 7
marca 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia.
Dnia 7 marca 2012 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie Bez Barier” z Ministrem Zdrowia spotkali się przedstawiciele
Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na
Nowotwory.
Rozmowy koncentrowały się wokół sytuacji dzieci chorych na nowotwory w Polsce
i najpilniejszych problemach do rozwiązania w tym obszarze. Prezeska zarządu
Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, nawiązała do fundacyjnej inicjatywy, która
doprowadziła do powstania dokumentu „Europejskie Standardy Opieki nad
Dzieckiem z Chorobą Nowotworową”, zapewniającego wszystkim dzieciom
jednakowy dostęp do najlepszego w danym momencie leczenia i opieki.
Reprezentanci poszczególnych organizacji przybliżyli Panu Ministrowi cele, do
których realizacji dążą, omówili prowadzone dotychczas działania i
zasygnalizowali najważniejsze problemy do rozwiązania.
ZASYGNALIZOWANE PROBLEMY:
1.REHABILITACJA
2.WCZESNA DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U DZIECI
3.BADANIA KLINICZNE
Minister Bartosz Arłukowicz podkreślił w odpowiedzi, że szeroko rozumiana
poprawa sytuacji dzieci chorujących na nowotwory ma związek między innymi ze
szkoleniem młodych lekarzy, efektywną diagnostyką prowadzoną przez lekarzy
pierwszego kontaktu i wzrostem świadomości społecznej. Zadeklarował chęć
dalszych spotkań z Platformą oraz zapowiedział powstanie w 2012 roku Programu
wczesnej diagnostyki obrazowej nowotworów u dzieci.
Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien
Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien to kolejny ogólnopolski program
profilaktyki prozdrowotnej naszej organizacji, tym razem adresowany do
mężczyzn. Jego pomysłodawczynią jest Prezeska naszej Fundacji, Jolanta
Kwaśniewska. Wydawcą książki o tym samym tytule jest wydawnictwo książkowe
G+J. Premiera reedycji książki Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien odbyła
się 8 maja 2012 roku. Program i książka mają za zadanie nakłonienie mężczyzn
do zwracania uwagi na swoje zdrowie, nim pojawią się pierwsze symptomy chorób
lub schorzeń.
Myśl o ponownym wydaniu (po 10 latach) książki Co każdy duży chłopiec wiedzieć
powinien dojrzewała w Fundacji od kilku lat. Mężczyźni w Polsce żyją krócej o 9 lat
od kobiet. Bez ich aktywnego zaangażowania się w dbanie o własne zdrowie nie
uda się zmienić tej niechlubnej statystyki.
Niestety w stosunku do tego, jak szybko zmienia się otaczający nas świat, zmiany
dotyczące spraw związanych z własnym zdrowiem zachodzą zaskakująco wolno. I
choć coraz częściej Panowie angażują się w działania poprawiające ich sylwetkę i
kondycję fizyczną, to badania profilaktyczne nadal znajdują się poza kręgiem ich
zainteresowań. Aby przyspieszyć ten proces, Fundacja postanowiła wystąpić do
Panów z apelem o rzecz najważniejszą, a mianowicie o systematyczne robienie
badań profilaktycznych!
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Program Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien jest programem trochę
przewrotnym. Bo choć podchodzimy do zagadnień związanych ze zdrowiem
mężczyzny bardzo serio, to forma, w jakiej postanowiliśmy Panom pewne
zagadnienia przybliżyć, jest czasem żartobliwa. Andrzej Mleczko opatrzył książkę
dowcipnymi, tylko troszkę przerysowującymi rzeczywistość ilustracjami. Jego
osobiste bezinteresowne zaangażowanie i wsparcie było nieocenione.
Tą, która z profesorami rozmawiała i książkę napisała, jest EWA DUXPRABUCKA.
O tym, ile każdy duży chłopiec powinien wiedzieć o zdrowiu, przekonują w książce
eksperci z różnych dziedzin – dietetycy, kardiolodzy, seksuolodzy czy onkolodzy.
Ich porady tworzą przydatne kompendium wiedzy o zasadach racjonalnego
odżywiania, zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, badaniach profilaktycznych i
zdrowym trybie życia. Zaprosiliśmy do współpracy wspaniałych lekarzy i
specjalistów. Ich społeczna praca zasługuje na najwyższe uznanie. Poniżej lista
tych, bez których dokonanie reedycji tej książki nie byłoby możliwe:
mgr LIDIA TRAWIŃSKA, prof. nzw. dr hab. JOLANTA MOGIŁA-LISOWSKA, prof.
dr hab. n. med. WITOLD RUŻYŁŁO, prof. dr hab. n. med. JAN KRZYSZTOF
PODGÓRSKI, prof. dr hab. n. med. ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ, prof. dr hab.
n. med. ANDRZEJ BORKOWSKI, prof. dr hab. n. med. STEFAN ZGLICZYŃSKI,
prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF BIELECKI, prof. dr hab. n. med. CEZARY
SZCZYLIK, prof. dr hab. n. med. MAREK JAREMA, płk dr n. med. PIOTR
DĄBROWIECKI.
Zaistnieliśmy z naszą książką na Targach Warszawskich w dniu 12.05.2012 roku i
na Targach Książki w Krakowie 27.10.2012 roku. Nasz pozycja zaistniała w 31
materiałach dziennikarskich:
- 8 wywiadów/relacji w prasie i radio, m.in.:
TVP2 - Pytanie na śniadanie, TVP1- Kawa czy herbata, TVN - Co za tydzień,
Jedynka Polskie Radio - Cztery Pory Roku, Radio ZET - Dzień Dobry Bardzo,
- 19 publikacji internetowych, m.in.:
interia.pl, onet.pl - uroda i zdrowie, gala.pl, dziennik.pl, styl.pl, TVN.pl, TVP.pl,
rynekksiazki.pl
- 4 publikacje na FB, forach i blogach.
Dzięki firmie Poster Print na terenie całej Polski w placówkach medycznych
zostały zainstalowane plakaty promujące książkę pt.: Co każdy duży chłopiec
wiedzieć powinien.
Ta książka to kompendium podstawowej wiedzy o wielu schorzeniach oraz o tym,
jak się przednimi chronić. Jeżeli Panowie będą postępować według zawartych w
tej książce rad, średnia długość ich życia się wydłuży.
Roundtable on Cervical Cancer prevention
Prezeska Zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, wzięła udział w
okrągłym stole dotyczącym profilaktyki raka szyjki macicy, który odbył się w
siedzibie Parlamentu Europejskiego w dniu 6 czerwca 2012. Organizatorem
spotkania był EIWH (European Institute of Women's Health) oraz posłanka do PE
– Nessa Childers.
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Celem okrągłego stołu było:
 wskazanie działań koniecznych do
diagnozy wyzwań w obszarze
profilaktyki
 nakreślenie szans na wdrożenie ogólno-unijnego programu, którego celem
byłoby umożliwienie jak największej liczbie kobiet (z grup

wysokiego ryzyka) skorzystania z osiągnięć współczesnej medycyny w
zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.
Jolanta Kwaśniewska w swoim wystąpieniu wskazała m.in. na zatrważające
statystki krajowe, z których wynika, że Polska aktualnie zajmuje pierwsze miejsce
wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby nowych zachorowań na raka
szyjki macicy rocznie - 18,1 w przeliczeniu na 100 000 kobiet, a każdego roku
notuje się w naszym kraju około 4 000 nowych zachorowań i blisko 2 000 zgonów
spowodowanych tą chorobą.
Okrągły stół był jednym z wydarzeń Europejskiego Tygodnia przeciwko Rakowi.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Łódź, 30 maja-2 czerwca 2012 r.
Na zaproszenie Kierownika Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i
Diabetologii U.M. prof. dr hab. n. med. Wojciecha Młynarskiego –
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VI Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Fundacji dla Dzieci z
Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” wzięliśmy udział w Sesji pt.:
„Współpraca fundacji i organizacji rodzicielskich z klinikami onkologii i
hematologii dziecięcej”.
Jednym z elementów spotkania miało być podpisanie deklaracji odnoszącej się do
zmian w przepisach dotyczących badań klinicznych. Tę tematykę miał przedstawić
podczas sesji prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, Konsultant Krajowy ds.
Onkohematologii Dziecięcej, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i
Transplantacji Szpiku SP Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Fundacja uczestniczyła w panelu poświeconym roli organizacji onkologicznych i
hematologicznych we współpracy z klinikami onko-hematologicznymi.
Podczas Sesji, towarzyszyli nam:
- Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”
- Stowarzyszenie „Kropla”
- Fundacja „Iskierka”
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
- Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
- Fundacja Ronalda McDonalda
- Fundacja „Krwinka”
Panel poświęcony roli organizacji onkologicznych i hematologicznych
poprowadziła prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Senator Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wspólna akcja FPBB i Fundacji Radia Zet oraz Allegro na rzecz Kliniki w
Gdańsku
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” razem z Fundacją
Radia Zet oraz serwisem Allegro zorganizowały internetową aukcję charytatywną
piłki nożnej z podpisami zwycięzców EURO 2012
- drużyny Hiszpanii.
Wylicytowana kwota - 12 600 zł w całości przekazana zostanie na rozbudowę
Kliniki Pediatrii, Hematologii, Endokrynologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, w
której leczeni są najmłodsi pacjenci z nowotworami z całego Pomorza.
1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

Nasza Fundacja wsparła logistycznie mamę i jej chorującego na Dystrofię
Duchenne’a syna w podróży do jednego z krajów Ameryki Południowej.
Zaangażowanie nasze oraz służb konsularnych przyczyniło się do tego, że czas
spędzony w egzotycznym otoczeniu był dla nich niezapomnianym
doświadczeniem i okazją do wypoczynku. Trzymaliśmy kciuki za tę wspaniałą
podróż o do dziś utrzymujemy z nimi ciepłe relacje.
W dniu 23 października 2012 roku odbyła się konferencja „Organizacje
pożytku publicznego i inne organizacje pozarządowe w ochronie zdrowia –
stan obecny i perspektywy zmian”, zorganizowana przez Instytut Organizacji
Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Zdrowia Publicznego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegenci dokonali analizy
podstaw prawnych działalności podmiotów III sektora w sferze ochrony zdrowia,
jak również nakreślili ich rolę w systemie. Omówili zagadnienie komercjalizacji i
prywatyzacji jednostek opieki zdrowotnej; naświetlili rolę III sektora w innych
krajach europejskich w systemie ochrony zdrowia. Swoimi doświadczeniami
podzielili się praktycy wywodzący się z organizacji pozarządowych. W konferencji
wzięła udział pracowniczka naszej Fundacji.
W dniu 25 października 2012 roku Prezeska Zarządu naszej Fundacji,
Jolanta Kwaśniewska, wzięła udział w konferencji „Prawa dziecka-pacjenta”,
zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Ministerstwo
Zdrowia. Wzięła udział w dyskusji, przedstawiając dokonania Fundacji w zakresie
opracowania „Europejskich Standardów Opieki na dzieckiem z Chorobą
Nowotworową”.
DZIAŁANIA NA RZECZ PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA
Współorganizacja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2012
W 2012 roku już po raz trzeci nasza Fundacja wraz z Fundacją Centrum Praw
Kobiet zorganizowała konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Jego celem jest
uhonorowanie tych mężczyzn, który w szczególny sposób zasłużyli się reagując
na różne formy przemocy i dyskryminacji w stosunku do kobiet. Tym razem Galę
podsumowującą konkurs poświęciliśmy przemocy ekonomicznej, której pojęcie
pojawia się w podpisanej w dniu 18 grudnia 2012 r. Konwencji o przeciwdziałaniu
przemocy
wobec
kobiet
i
przemocy
domowej.
Goście panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez Prezeskę Fundacji Centrum
Praw Kobiet, Urszulę Nowakowską, rozmawiali na ten właśnie temat.
Swoją obecnością zaszczycili nas Ambasadorowie – Pan Stephen Mull,
Ambasador USA oraz Pan Staffan Herrström, Ambasador Szwecji. Oprawę
muzyczną Gali zapewnił wyśmienity zespół Koledzy.
Z policyjno-prokuratorskich statystyk wynika, że ofiarami przemocy domowej są
przede wszystkim kobiety i dzieci, podczas gdy mężczyźni stanowią ponad 95
procent sprawców. Jednocześnie ponad 80% wyroków dla sprawców przemocy to
wyroki pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary. Dlatego tak
ważne jest opowiedzenie się po stronie krzywdzonych kobiet i udzielenie im
symbolicznego wsparcia, pokazując jednocześnie, że wielu mężczyzn popiera
społeczne napiętnowanie przemocy i mówi jej NIE!
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Organizując konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki”, 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!
Zgłoszonych Kandydatów 29 listopada 2012 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w
skład której wchodzą Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula
Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena
Santor, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu - Kazimierz
Walijewski.
Kapituła postanowiła uhonorować Białymi Wstążkami Panów w aż ośmiu
kategoriach:
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Wymiar sprawiedliwości - Jarosław Polanowski
Organy ścigania - Jarosław Barski
Instytucje i organizacje pomocowe - Marek Prejzner
Osoba publiczna - Krystian Legierski
Instytucje publiczne - Grzegorz Obłękowski
Pracodawca – sponsor - Ryszard Kowalski
Osoba prywatna - dr Tomasz Skalski
Media - Program UWAGA! TVN

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, nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji.
Jak co roku srebrne wstążeczki, którymi uhonorowaliśmy laureatów konkursu,
ufundowała firma W.KRUK.
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
Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier“, Jolanta
Kwaśniewska, jest Honorową Przewodniczącą Vital Voices w Polsce.
Po raz kolejny już nasza Prezeska uczestniczyła w programie mentoringowym,
realizowanym przez Vital Voices Chapter Poland. W 2012 roku była mentorką
zarówno w edycji skierowanej do kobiet z Polski, jak i tej dla młodych liderek z
krajów Eurazji.
Edycja polska odbywała się na przełomie lutego i marca, natomiast eurazjatycka
we wrześniu 2012 roku. 32 młode liderki uczestniczyły w licznych spotkaniach
oraz warsztatach kompetencyjnych, jak również przez tydzień towarzyszyły swoim
mentorkom w ich codziennej pracy. Każdorazowo program mentoringowy
rozpoczyna się spotkaniem szefowych Vital Voices Chapter Poland oraz
wszystkich mentees z Honorową Przewodniczącą Vital Voices w Polsce – Jolantą
Kwaśniewską - w siedzibie naszej Fundacji. W czasie takich spotkań nasza
Prezeska dzieli się z młodymi liderkami swoimi różnorodnymi doświadczeniami związanymi z programem mentoringowym, Kongresem Kobiet, działalnością na
rzecz Gender Quality, parytetów oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
MENTORING to program kładący nacisk na budowaniu relacji „uczeń – mistrz”.
Mentorka – kobieta sukcesu dzieli się wiedzą i doświadczeniem, tworzy
partnerską, opartą na zaufaniu relację z Mentee – uczestniczką szkolenia. Bliska

więź w codziennych czynnościach pomaga uczestniczce programu wzmocnić
cechy liderskie. Idea mentoringu, jako metody rozwoju, jest najbliższa Vital Voices:
wzajemna pomoc i wiara, że zainspirowana młoda liderka podzieli się pozyskaną
wiedzą z kobietami ze swego otoczenia, leży u podłoża filozofii całej organizacji.
W listopadzie 2012 roku Prezeska naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska
uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Vital Voices
Chapter Poland oraz Ambasadę USA pt. „Invest for the Future”.
Na konferencji była obecna ponad setka kobiet z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, z
Europy Wschodniej i Południowej, jak również przedstawicieli z USA. Gośćmi
honorowymi były Panie Melanne Verveer, Ambasadorka USA do Globalnych
Problemów Kobiet oraz Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka
Rządu ds. Równego Traktowania. W trakcie spotkania przeprowadzone zostało
także video-połączenie z Panią Hillary Rodham Clinton, Sekretarz Stanu USA.
Celem konferencji było skonsolidowanie działań regionalnych dążących do
nawiązania i rozwijania trwałych relacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
W ramach tego wydarzenia nasza Prezeska, Jolanta Kwaśniewska, była jedną z
panelistek w trakcie dyskusji pod tytułem „Women Driving Economic Growth:
Achievements, Challenges and Opportunities”. Panel prowadziła Pani Dr Daria
Gołębiowska-Tataj, Prezeska Vital Voices Poland, pozostałymi panelistkami były
Pani Dr Katarzyna Pisarska, Dyrektorka Europejskiej Akademii Dyplomacji, Pani
Sanja Popovic-Pantic, Prezydentka Association of Business Women of Serbia
oraz Pani Chryso Charalambous Christodoulou, Prezeska Digipro Computer
Consultants.
„Invest for the Future” jest coroczną inicjatywą Departamentu Stanu USA, która
ma na celu tworzenie i rozwijanie więzi dla rozwoju przedsiębiorczości i kobiet w
Europie Południowo-Wschodniej oraz Eurazji.
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.
EURO 2012 w Polsce w kontekście handlu ludźmi
Fundacja „Porozumienie Bez Barier” wzięła udział w dyskusji dotyczącej
niebezpieczeństwa wzrostu dynamiki handlu ludźmi w związku z Mistrzostwami
Europy 2012, odbywającymi się w Polsce i na Ukrainie. Prezeska Zarządu
Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, wraz z pracowniczką Fundacji odbyły spotkanie z
Ministrą Sportu i Turystyki, Joanną Muchą, w czasie którego podzieliły się swoimi
wątpliwościami. Jolanta Kwaśniewska została również zaproszona do Programu III
Polskiego Radia, gdzie razem z prof. Moniką Płatek dyskutowała o realności
zagrożenia wzrostem dynamiki handlu ludźmi w trakcie EURO 2012. Ponadto
pracowniczka Fundacji wzięła udział w spotkaniu grupy eksperckiej ds. działań
prewencyjnych w kontekście handlu ludźmi w MSW (IV.2012), gdzie m.in.
zapoznała się z działaniami planowanymi przez MSW, Fundację „Dzieci Niczyje”,
KGP, Fundację „La Strada”, MSZ oraz Fundację ITAKA przed i w czasie EURO
2012.

Problematyka handlu ludźmi w czasie imprez sportowych o charakterze
masowym była przedmiotem troski Parlamentu Europejskiego, który 15 marca
2006 roku wydał rezolucję w sprawie prostytucji w ramach światowych imprez
sportowych. W niniejszym dokumencie PE wzywał Komisję Europejską i Państwa
Członkowskie do prowadzenia kampanii informacyjnych na skalę europejską,
dotyczących problemu handlu ludźmi, skierowanych do ogółu społeczeństwa,
potencjalnych klientów oraz potencjalnych ofiar.
Fundacja „Porozumienie Bez Barier” zamieściła na swojej stronie internetowej
informację o specjalnym numerze, uruchomionym przez Fundację Centrum Praw
Kobiet na czas trwania EURO 2012 dla ofiar „przemocy futbolowej”.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej
Jolanta Kwaśniewska oraz Fundacja „Porozumienie Bez Barier” wzięły udział w
ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Negatywne stanowisko
Ministra Sprawiedliwości wobec niniejszego dokumentu zachęciło nas do
wystąpienia z listem otwartym do Premiera Donalda Tuska w dniu 25.04.2012 r.,
w którym Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, zwróciła się z
prośbą o pilne podpisanie i ratyfikowanie Konwencji. Nasz apel odbił się szerokim
echem w mediach. Niestety do dziś – podobnie jak inne organizacje
pozarządowe, które wystąpiły z podobnym wezwaniem – nie otrzymaliśmy
odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Kobiety stanowią ogromną większość ofiar przemocy. Według danych Policji,
dotyczących procedury Niebieskiej Karty, w 2010 roku zarejestrowano 134 866
ofiar przemocy w rodzinie, w tym 82 102 kobiet i 12 651 mężczyzn. Pozostałe
przypadki to osoby małoletnie. Liczby dotyczące procedury Niebieskiej Karty nie
odzwierciedlają prawdziwej skali zjawiska, pokazują natomiast proporcje płci.
Według badań przeprowadzonych przez prof. B. Gruszczyńską 800 000 kobiet
rocznie pada ofiarą przemocy; 1/3 kobiet w Polsce jest lub była ofiarami przemocy
fizycznej lub seksualnej ze strony mężczyzn.
18 grudnia 2012 roku Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania –
Agnieszka Kozłowska – Rajewicz podpisała w imieniu Rządu Konwencję Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Spodziewane przyjęcie Konwencji przez Polskę wymusza zmianę prawa – m.in.
w zakresie trybu ścigania gwałtów (z „wnioskowego” na „z urzędu”). W dniu 5
października 2012 roku, z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu ds. Równego
Traktowania, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, odbyło się w KPRM spotkanie
dotyczące tej tematyki, w którym uczestniczyły organizacje pozarządowe
zajmujące się problemem przemocy. Przedstawiciele III sektora opowiedzieli
się za ściganiem gwałtów „z urzędu”. Obecna na spotkaniu pracowniczka naszej
Fundacji potwierdziła, że popieramy bezwarunkowe ściganie sprawców
przestępstwa zgwałcenia.
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W dniu 21 marca 2012 roku przedstawicielka Fundacji „Porozumienie Bez
Barier” wzięła udział konferencji dotyczącej przemocy, zorganizowanej
przez Centrum Praw Kobiet i Ambasadę USA w Polsce. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń polskich i amerykańskich w obszarze zapobiegania i
zwalczania przemocy. Praktykę amerykańską naświetliła Rebecca Henry. Polską
perspektywę przedstawiła Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet, Urszula
Nowakowska oraz uczestniczki panelu dyskusyjnego, reprezentujące MPiPS,
KGP, Prokuraturę, CPK i Ogólnopolskie Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku odbyła się konferencja „Kwoty, kobiety,
polityka” zorganizowana przez Ambasadę Brytyjską, Instytut Praw Publicznych
oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – OBWE. Uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z różnymi doświadczeniami w zakresie tworzenia i
stosowania mechanizmów równościowych w polityce. W trakcie spotkania została
nakreślona perspektywa polska (prof. M. Fuszara) oraz brytyjska (prof. Joni
Lovenduski), jakim również został zaprezentowany raport OBWE dotyczący tego
obszaru (Kristin van der Leest). Następnie parlamentarzystki obecnej kadencji
(RP, PSL, SLD, PiS, PO) podzieliły się swoimi doświadczeniami z ostatnich
wyborów do parlamentu, w czasie których po raz pierwszy została zastosowana
ustawa o kwotach płci na listach wyborczych. W konferencji uczestniczyła
pracowniczka naszej Fundacji.
Dnia 16 maja 2012 roku w KPRM odbyła się konferencja „Edukacja
antydyskryminacyjna jako wyzwanie dla administracji i wymiaru
sprawiedliwości”, zorganizowana przez Pełnomocniczkę ds. Równego
Traktowania oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prelegenci dyskutowali na
temat nowego instrumentu nauczania o oprawach człowieka – Podręczniku
europejskiego prawa o niedyskryminacji, jak również wskazywali skalę wyzwań
stojących przed administracją i wymiarem sprawiedliwości w tym obszarze. W
konferencji wzięła udział przedstawicielka naszej Fundacji.
W dniu 22 listopada 2012 roku Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja
Kronenberga przy City Handlowy zorganizowały debatę „Przeciwdziałanie
przemocy ekonomicznej”. W czasie spotkania został wyemitowany materiał
video z wypowiedzią Prezeski Zarządu naszej Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej,
odnośnie problemu przemocy ekonomicznej. W trakcie debaty omawiano
propozycje zmian legislacyjnych dotyczących tego zagadnienia. Odbył się również
panel na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście
przeciwdziałania i zwalczania przemocy ekonomicznej. W spotkaniu
uczestniczyła przedstawicielka naszej Fundacji.
Przemoc ekonomiczna jest pojęciem nowym, wprowadzonym do prawa
międzynarodowego przez Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Według organizatorów konferencji o
przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo
innych środków materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli nad
partnerką, podporządkowania jej sobie lub przerzucenia na nią odpowiedzialności
za prowadzenie domu. Co szósta Polka jest ofiarą przemocy ekonomicznej.
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26 listopada 2012 roku w ramach projektu Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Traktowania „Równe Traktowanie Standardem dobrego rządzenia”
odbyła się konferencja „Rząd równych szans – administracja przeciw
przemocy wobec kobiet”. W trakcie spotkania zaprezentowano role
najważniejszych aktorów (administracja, wymiar sprawiedliwości, praktycy)
działających na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet. W
poszczególnych blokach tematycznych przedstawiono perspektywę Parlamentu
RP, Rządu RP, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz
organizacji międzynarodowych. W konferencji wzięła udział przedstawicielka
naszej Fundacji.
Fundacja „Porozumienie Bez Barier” podpisała w lipcu 2012 roku Porozumienie o
współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”. Organizacje zobowiązały się do współdziałania na rzecz
wspierania kobiet – ofiar przemocy w powrocie na rynek pracy; promowaniu praw
osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz promowania działań podejmowanych

przez obie organizacje na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych przemocą.
Patronat nad działaniami Stowarzyszenia Dress for Success.
Prezeska Zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, kontynuuje patronat
nad działaniami mentoringowymi i warsztatowymi Dress for Success Polska.
Stowarzyszenie Dress for Success to największa amerykańska organizacja na
świecie pomagająca kobietom defaworyzowanym w powrocie lub wejściu na
rynek pracy i uzyskaniu niezależności ekonomicznej. Na świecie działają 124 filie
organizacji. Dress for Success wyposaża kobiety w strój biznesowy i
profesjonalnie przygotowuje do rozmowy o pracę. Na świecie organizacja
pomogła 600 000 kobiet. W Polsce programem wolontariackiej pomocy objęto
dotychczas prawie 400 kobiet.
W 2012 roku świętowaliśmy wspólnie w Zabrzu 15 urodziny Dress for Succes
Worldwide i 3 urodziny Dress for Succes Poland, oraz 15 lat naszej organizacji.
PROJEKT EDUKACYJNY
Współpraca z Międzynarodowym Przedszkolem, Szkołą Podstawową,
Gimnazjum oraz Szkołą Językową ARGONAUT
W maju 2012 r. nasza Fundacja „Porozumienie Bez Barier” oraz Międzynarodowe
Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Językowa
ARGONAUT zainaugurowały program „Motylkowa Klasa”. Celem projektu było
przyznanie grantów edukacyjnych dla uczniów w postaci bezpłatnej nauki w
Międzynarodowym Gimnazjum ARGONAUT. Wartość 3-letniego projektu
„Butterfly Class” wynosi 189 000 zł.
Klasa jest dedykowana uczniom, którzy lubią pomagać innym i chętnie angażują
się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Projekt jest adresowany przede
wszystkim do uczniów pochodzących z niepełnych rodzin, którzy chcą rozwijać
swoje postawy altruistyczne w szkole kształcącej wrażliwość na krzywdę
słabszych.
W naborze do „Motylkowej Klasy” zostało przyjętych czternaścioro młodych
liderów odpowiedzialności społecznej, którzy utworzyli specjalną klasę o profilu
społecznym. Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 odbyła się w dniu 3 września
2012 r. Celem edukacji w nowoutworzonej klasie jest wykształcenie młodzieży,
która w przyszłości będzie umiała tworzyć i realizować projekty prospołeczne oraz
aktywnie angażować w swoje działania społeczeństwo.
W tym roku w siedzibie Fundacji odbywały się spotkania zapoznawcze z
gimnazjalistami. Z okazji 15-lecia Fundacji uczniowie z „Butterfly Class”
przygotowywali dla nas ozdoby choinkowe, które można było podziwiać na
choince w trakcie uroczystości 15-lecia Fundacji w Teatrze Stanisławowskim w
Muzeum Łazienki Królewskie. Na przyszły rok planowane są aktywne działania
uczniów „Motylkowej Klasy” mające na celu wsparcie Fundacji. Poniżej działania
podejmowane przez młodzież w roku 2012:
Miesiąc
październik
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Działania Motylkowej Klasy
a) zbiórka odzieży dla domu pomocy
dziennej „Pod Skrzydłami”
b) warsztaty empatii dla uczniów

listopad

a) sprzątanie grobów na Cmentarzu
Powązkowskim
b) „Góra grosza”

grudzień

a) kompletowanie „Szlachetnej Paczki”
b) przygotowanie ozdób na galę 15-lecia
Fundacji PBB, rozwieszanie ozdób
c) zbiórka środków na „WOŚP” przy
okazji szkolnych Jasełek

Projekt „Motylkowa Klasa” towarzyszy 15-leciu Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie Bez Barier”. W ramach trzyletniego programu, uczniowie
pozostaną pod opieką Międzynarodowego Gimnazjum ARGONAUT oraz Fundacji,
która będzie gwarantem dochowania standardów zawartych w założeniu projektu.
PATRONATY HONOROWE
Patronat Honorowy nad IV Memoriałem Agaty Mróz-Olszewskiej
organizowanym przez Fundację „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej
W tym roku Memoriał odbył się wyjątkowo w dwóch miastach w dniu 13 lipca w
Dąbrowie Górniczej oraz w dniach 14 – 15 lipca 2012 roku w Katowicach. W
czasie tegorocznego Memoriału Prezeska naszej Fundacji, Pani Jolanta
Kwaśniewska została uhonorowana medalem „Kropla Życia” za objęcie
patronatem honorowym III Memoriału jako przedsięwzięcia wspierającego
promocję krwiodawstwa, transplantologii i przeszczepu szpiku kostnego oraz
działań na rzecz najbardziej potrzebujących, zawartych w przesłaniu „Podaruj
innym cząsteczkę siebie”. Fundacja „Porozumienie Bez Barier” obejmie
patronatem również kolejną V edycję Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej.
Memoriał stawia sobie za cel 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.
Patronat Honorowy nad XI edycją Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku”
organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
Po raz kolejny nasza Fundacja objęła Patronatem Honorowym konkurs „Świat
Przyjazny Dziecku”, który zachęca 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. W jego
ramach nagradzane są również różnego rodzaju miejsca takie, jak szpitale,
przedszkola kawiarnie oraz sklepy, przyjazne najmłodszym i ich rodzinom.
Patronat honorowy nad akcją Karoliny fender Noińskiej
Współcześnie Niczyje” w ramach obchodów roku korczakowskiego

„Dzieci

Premiera akcji Karoliny fender Noińskiej „Dzieci Współcześnie Niczyje” odbyła
się 2 lipca 2012 r. na 1. peronie Dworca Centralnego w Warszawie. Prezeska
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Zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska objęła projekt honorowym
patronatem. Miastami, w których prezentowano instalację video z udziałem
aktorów – dzieci, podopiecznych fundacji św. Jana Jerozolimskiego,
sportretowanych na podobieństwo ich rówieśników z czasów działalności
pedagogicznej Janusza Korczaka – były Poznań, Kraków, Gdynia, Toruń oraz
Wrocław.
Celem projektu było zainteresowanie ludzi dorosłych życiem dzieci oraz
uświadomienie im samotności dziecka w otaczającym je świecie. Powyższe
działania związane były z obchodami roku korczakowskiego.
Prezeska Zarządu naszej Fundacji była zapraszana w charakterze gościa
honorowego na następujące wydarzenia:
Pani
Jolanta Kwaśniewska, Prezeska naszej Fundacji była Gościem
Honorowym podczas obchodów 10-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Łazach.
W 2000 roku Prezeska Fundacji wmurowała kamień węgielny pod budowę Szkoły.
W trakcie tegorocznego jubileuszu Pani Jolanta Kwaśniewska miała okazję
obejrzeć wystawę dotyczącą historii Szkoły oraz wartości, którymi się kieruje.
Nasza Fundacja przekazała bibliotece szkolnej zestaw lektur szkolnych.
Celem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łazach jest stworzenie warunków, w
których uczeń może rozwijać się na miarę swych możliwości, potrzeb i aspiracji.
Jest to możliwe dzięki współpracy całego środowiska. Wartości, którymi kieruje się
Szkoła, oparte są na nauczaniu Jana Pawła II, a w szczególności są to:
poszanowanie dla godności osoby ludzkiej, integralny rozwój jednostki w
wymiarze intelektualnym, duchowym i fizycznym oraz współistnienie w
pokojowym, sprawiedliwym i solidarnym społeczeństwie.
W listopadzie 2012 r. nasza Prezeska, Pani Jolanta Kwaśniewska na
zaproszenie Prof. Wojciecha Woźniaka była Gościem Honorowym
jubileuszowej Gali 50-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Uroczystość była również okazją do
spotkania i rozmowy z byłymi Pacjentami, którym udało się wygrać walkę z
chorobą. Klinika Chirurgii Onkologicznej to ośrodek wysokospecjalistyczny,
zwłaszcza w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi. To placówka referencyjna w
leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie
kończyny choremu dziecku.
Jolanta Kwaśniewska wyraziła również poparcie dla idei powstania klastra
Ogólnopolskiego Centrum Badania Edukacji i Monitorowania Problemów
Płodności. Niekorzystne trendy demograficzne są jednym z wyzwań stojących
przed Europą i Polską, wymagających wielopłaszczyznowych działań, szczególnie
w obszarze płodności. Poparcie pomysłu stworzenia klastra wychodzącego na
przeciw tym problemom wynika z wagi przedmiotowego zagadnienia i poczucia,
że każda inicjatywa podejmowana na tym polu jest szczególnie cenna.
INNE
18 lutego w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się pierwsza impreza
charytatywna z cyklu "BajkOLAndia".
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Nasza Fundacja od wielu lat jest głęboko zaangażowana w różnorakie problemy
dotyczące dzieci z chorobą nowotworową. Dofinansowujemy placówki medyczne,
powodując istotne zmiany w ilości i jakości wyposażenia ośrodków leczących tę
grupę dzieci. Propagujemy działania inspirujących placówek medycznych do
tworzenia sprzyjającego dziecku klimatu. Od początku swego istnienia
angażujemy się w rozwiązywanie różnorakich problemów dzieci i młodzieży z
chorobą nowotworową. Dlatego Pomysłodawczyni akcji Pani Aleksandra
Mikołajczyk wystąpiła o patronat nad tym wydarzeniem do naszej
organizacji.
Celem akcji było zebranie środków na rehabilitację dzieci z chorobą nowotworową.
Wskazaliśmy podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń Tomasza Osucha.
Dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne odbywały się w fundacyjnym ośrodku
wsparcia psychologiczno-socjalnego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową
i ich rodzin pn. "DOM RODZICA" w Warszawie.
Gościny "BajkOLAndii" użyczył Teatr Kamienica. Aktorami były dzieci z trzech
przedszkoli, 5 grup w wieku 4-6 lat.
1: Przedszkole Pociecha- Raszyn Rybie wystawiło bajkę pt.: „Śpiąca królewna”
2: Iskierka Włochy wystawiła bajki pt.: „Królewna śnieżka i 7 krasnoludków” i
„Czerwony kapturek”
3: Iskierka Ursus wystawił bajki pt.: „Kopciuszek” i „ Żabka marzycielka”
Na widowni zasiadały przedszkolaki, opiekunowie, rodzice, krewni, gwiazdy i
zaproszeni goście specjalni.
Wszystkie zgromadzone środki przeznaczono na rehabilitację dzieci i młodzieży z
chorobą nowotworową z terenu całej Polski.
BajkOLAndia będzie miała swoje kolejne odsłony!!!
Obchody Jubileuszu XV-lecia Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka Instytutu Matki i Dziecka na Kasprzaka.
Jubileusz XV-lecia Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu
Matki i Dziecka, czyli "Zlot Wcześniaków", odbył się 12 maja 2012 r. w Muzeum
Gazownictwa w Warszawie. Wzięła w nim udział nasza Prezeska, która zawsze
starała się zmieniać rzeczywistość najmłodszych pacjentów.
Jubileusz przyczynił się do zainicjowania szerszej dyskusji na temat problemu,
jakim jest wcześniactwo.
Prezeska Zarządu naszej Fundacji jako pierwsza z zaproszonych gości
przeczytała dzieciom bajki przy akompaniamencie Janusza Tylmana.
Jej udział w Jubileuszu sprawił wielką radość wszystkim gościom i spowodował,
że święto Wcześniaków oraz ich rodziców na długo pozostanie w ich pamięci.
W październiku 2012 Prezeska naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, w
ramach obchodów Roku Janusza Korczaka uczestniczyła w konferencji
naukowej „Prawa dziecka – pacjenta” organizowanej przez Ministerstwo
Zdrowia oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Konferencja podzielona była na
trzy sesje dotyczące: myśli Janusza Korczaka, realizacji praw dziecka oraz prawu
dziecka do życia i śmierci. W konferencji uczestniczyli specjaliści z zakresu opieki
nad dziećmi z uniwersytetów medycznych, szpitali oraz przedstawiciele
administracji państwowej.
1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

Jolanta Kwaśniewska - Przyjacielem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
uhonorowała w dniu 24 kwietnia 2012 r. Prezeskę zarządu naszej Fundacji,
Jolantę Kwaśniewską, tytułem Przyjaciela Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki.
Jolanta Kwaśniewska nagrodzona "Wielkim Sercem" przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy dla Zdrowia
17 maja 2012 roku Prezeska zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska,
odebrała w Galerii Porczyńskich w Warszawie nagrodę "Wielkiego Serca" za
wieloletnie działania edukacyjne na rzecz kształtowania nawyków dbałości o
własne zdrowie wśród Polek i Polaków.
Spotkanie Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej z Pierwszą Damą
Gruzji - Panią Sandrą Elisabeth Roelofs
W dniu 16 grudnia 2012 w siedzibie naszej Fundacji miało miejsce spotkanie
Jolanty Kwaśniewskiej, Prezeski Zarządu Fundacji, byłej Pierwszej Damy Polski z
Pierwszą Damą Gruzji - Sandrą Elisabeth Roelofs. Panie opowiadały o swoich
doświadczeniach w zakresie działalności charytatywnej i społecznej.
Pani Prezydentowa Sandra Elisabeth Roelofs opowiadała o swojej działalności
na rzecz ochrony zdrowia w Gruzji. W 1998 roku założyła Fundację SOCO, która
zajmuje się pomocą rodzinom wielodzietnym i żyjącym poniżej granicy ubóstwa, a
od 2007 roku skupia się na zdrowiu reprodukcyjnym i opiece nad noworodkami.
Wspominała o potrzebie podniesienia prestiżu pracowników socjalnych,
wzmocnienia roli pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia oraz chęci stworzenia
w Gruzji centrum rehabilitacyjnego dla dzieci. Jolanta Kwaśniewska zaprosiła
Pierwszą Damę Gruzji do obejrzenia Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i
Endykronologii w Gdańsku, którą Fundacja "Porozumienie bez Barier"
wybudowała i przekazała Akademii Medycznej w 2005 roku. Wspomniana
wizyta doszła do skutku w terminie późniejszym.
XV-lecie Fundacji Porozumienie Bez Barier
17 grudnia 2012 roku w Teatrze Stanisławowskim Zarząd Fundacji, członkowie
fundacyjnych Rad, jej przyjaciele, obecni i byli pracownicy oraz osoby Fundacji
bliskie świętowali XV-lecie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez
Barier”. Koncert uświetniła obecność wspaniałych polskich gwiazd – Maryli Rodowicz,
Ireny Santor, Kayah, Krzysztofa Kiliańskiego, Marcina Wyrostka oraz Czesława
Majewskiego. Galę prowadziła nasza Prezeska, Jolanta Kwaśniewska oraz Jacek Cygan.
Wspólnie podsumowaliśmy najważniejsze dokonania Fundacji „Porozumienie Bez Barier”
– wybudowanie Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, realizację licznych
fundacyjnych programów tj. Motylkowe szpitale dla dzieci, Otwórzmy Dzieciom Świat,
Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich,
programu „Tęczowy Most”, czy Konkurs Wyróżnienie „Białej Wstążki”. Współpracę
z Fundacją wspominała Pani Bożena Walter, której Fundacja TVN „Nie jesteś sam”
wspólnie z nami w ramach akcji „Odnawiamy Nadzieję” wyremontowała 15 klinik
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Wojciech Eichelberger wrócił pamięcią
do projektu „Tęczowy Most”, a stypendysta Krzysztof opowiedział, jak wsparcie
Fundacji zmieniło jego życie. To był dla nas cudowny i bardzo ważny wieczór.
1. Opis
głównych
działań
podjętych
przez
organizację

2.Zasięg terytorialny
prowadzonej przez organizację
działalności pożytku
publicznego

CAŁY KRAJ

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

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 opiekuńczo-wychowawcze określone w
X nie
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne
określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

L
Nazwa placówki
p
1

(-)

(-)

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym
(-)

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
Osoby
Liczba odbiorców działań organizacji
fizycz- 27856
ne
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji
w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby
fizyczne i osoby prawne)

Osoby
39
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1. KOD PKD 86.90.E
- finansowe wsparcie osób prawnych działających na rzecz
osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich - m.in.:
a) dofinansowanie rehabilitacji grupowej realizowanej przez
Fundację Spełnionych Marzeń
b) wsparcie dla Fundacji Społecznej „Razem” prowadzącej
Ośrodek WTZ
c) Motylkowe Szpitale
d) Szkoła Argonaut

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)

- rzeczowe wsparcie osób prawnych, działających na rzecz
osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich
a) Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
b) wsparcie dla Fundacji Społecznej „Razem” prowadzącej
Ośrodek WTZ
c) fundacje, stowarzyszenia i inne instytucje organizujące
aukcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących
2. KOD PKD 88.99.Z
- wsparcie finansowe osób fizycznych – chorych,
niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem
społecznym – w tym min. dofinansowanie rehabilitacji
indywidualnej , leków, wsparcie w zaspokojeniu podstawowych
potrzeb życiowych ofiary przemocy i jej rodziny
- finansowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów
w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i
Aleksandra Kwaśniewskich

Kod PKD:

86.90.E

Kod PKD:

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

X nie

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku
publicznego

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:

(-)

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

X tak

1. KOD PKD 73

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
(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)

2. KOD PKD 58
Fundacja w ramach działalności gospodarczej dokonała
sprzedaży 1000 sztuk książki pt. „Co każdy duży chłopiec
wiedzieć powinien” oraz uiściła opłatę licencyjną na rzecz
wydawnictwa G+J.

Kod PKD:
Kod PKD:
6.Zasięg terytorialny
prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej

73
58

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)

926686,91
zł

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

zł
zł

3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

126491,97
zł

423429,75
zł

137624,68
zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

zł

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

239140,45
zł

a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
w tym:

zł

54297,71
zł

172242,74
zł

12600 zł

e) ze spadków, zapisów

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem
składników majątkowych)

zł

g) z nawiązek sądowych

zł

h) ze świadczeń pieniężnych
8. Z innych źródeł

zł

0,06 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

114636,97
zł
114636,97
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

zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

137624,68
zł

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

Sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

56290 zł

2

Pomoc indywidualna, sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych

26931,29

3

Stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej

20000 zł

4

Akcja „MOTYLKOWE SZPITALE”

16579,14 zł

5

Remont Ośrodka Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej
„Razem” w Tomaszowie Mazowieckim

17824,25 zł

zł

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

1 Subkonto

7431,29
zł

2 (-)

zł

3 (-)

zł

4 (-)

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

1003326,06

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego

770427,03 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
w tym :

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
f)pozostałe koszty ogółem:

zł

0

zł

11855

zł

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

137624,68
zł

137624,68

137062,02 zł

zł

4275,60

zł

zł

79706,41

zł

zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

X z podatku dochodowego od osób prawnych
1. Organizacja korzystała z
następujących zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i
telewizji o prowadzonej działalności pożytku X nie
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).

własność
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:

użytkowanie wieczyste
X

zł

najem

użytkowanie
użyczenie
dzierżawa

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
5 osób

(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)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu
na pełne etaty
3,60
etatów

(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

7

osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków
nie
osób fizycznych

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

osób prawnych
organizacja pozyskała……………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……………….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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

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)

w tym:

20 osób

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

2 osoby

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy
niż 30 dni

osób
osób
18 osób

13 osób

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

w tym:

a) członkowie organizacji

osób

b) pracownicy organizacji

osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

osób

d) członkowie organu zarządzającego

2 osoby

e) inne osoby

11 osób

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

202427,41 zł

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

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

169231,09
zł

162054,93
zł
zł

7176,16
zł
zł

33196,32
zł

zł

zł

161941,90
zł

zł

zł

zł

2595,22
zł
zł

zł

11726,16
zł

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)

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

zł

(-)

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

(-)

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
(-)

(-)

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

zł

X nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
L
Nazwa zadania
p
1

Kwota
(-)

(-)

zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień
publicznych w okresie sprawozdawczym
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
1

Kwota

(-)

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

(-)

zł

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

(-)

(-)

% 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

Lp

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data
zako
ńcze
nia
kontr
oli

1

(-)

(-)

(-)

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 X nie
grudnia 2004 r. 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)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Anna Pieniążek
Koordynatorka zadań
statutowych

Data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

25.05.2013

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 ........................................................................

