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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ALEJA PRZYJACIÓŁ Nr domu 8 Nr lokalu 1A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-565 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-849-96-62

Nr faksu 22-849-96-62 E-mail radafundacji@fpbb.pl Strona www www.fpbb.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01237372000000 6. Numer KRS 0000167578

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Maria Kwaśniewska Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Marian Berzyński Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Kratiuk Prezes Rady Fundacji TAK

Wojciech Romuald 
Jędrzejewski

Wiceprezes Rady 
Fundacji

TAK

Wojciech Sławomir 
Kaczorowski

Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Stefan 
Pietraszkiewicz

Członek Rady Fundacji TAK

Sergiusz Najar Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspierania 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”  w roku 2014  kontynuowała stałe programy 
rozwijając zakres i jakość świadczonej pomocy.

1.FUNDUSZ POMOCY MŁODYM TALENTOM

W 2014 r. w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich po raz 
osiemnasty przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym dzieciom ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 193 kandydatów. Rada 
Funduszu przyznała 13 stypendiów po 2.000 złotych, na łączną kwotę 26.000 złotych. Fundacja od roku 
2013 zmieniła warunki w regulaminie stypendialnym. Stypendyści mają obowiązek składnia 
sprawozdań, w którym przedstawiają jak zagospodarowali środki przeznaczone na ich rozwój. Chcemy 
wiedzieć jak otrzymane wsparcie pomogło im rozwinąć posiadane talenty i jakie nowe drzwi przed nimi 
otworzyło.

2. PRZEMOC

 KONKURS „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”
 Po raz piąty Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” wraz z Centrum Praw Kobiet 
współtworzyła konkurs „Wyróżnienia Białej Wstążki” , który ma na celu uwidocznienie problemu z 
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jakim mamy do czynienia we współczesnym społeczeństwie.  Przemoc dotyka wiele kobiet, dzieci, osób 
starszych a mimo wielu kampanii edukacyjnych i wielu akcji wciąż jest zbyt mała liczba mężczyzn, którzy 
reaguję na ich krzywdę. Poprzez konkurs chcemy uhonorować mężczyzn, którzy w sposób szczególny 
zareagowali na różne formy przemocy i dyskryminacje. 
Zgłoszonych  Kandydatów, wyróżniła Kapituła Konkursowa, która zebrała się w  grudnia. W jej skład 
weszły Panie: Jolanta Kwaśniewska,  Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Elżbieta Pomaska, Irena 
Santor, Bożena Toeplitz, Nina Kowalewska-Motlik oraz pomysłodawcy konkursu Panowie: Kazimierz 
Walijewski i Tomasz Pietrzak. Kapituła postanowiła w 2014 roku uhonorować Białymi Wstążkami 
Panów w siedmiu kategoriach:

• Wymiar sprawiedliwości – Adam Witkiewicz
• Organa ścigania – Marcin Horbik 
• Instytucje i organizacje pomocowe – Marek Hojczyk 
• Osoby publiczne - gen. Marek Działoszyński
• Instytucje publiczne- inspektor Michał Domaradzki, inspektor Dariusz Pergoł
• Pracodawca – sponsor- Artur Poniatowski
• Osoba prywatna- Krzysztof Pawłowski

Jak co roku srebrne wstążki, którymi wyróżniamy  laureatów konkursu, przekazuje nam firma W.KRUK.  
Mamy nadzieję, że nasz konkurs wpisze się na trwałe w polską kulturę obywatelską i działania 
zmierzające do zwalczania przemocy. Liczymy, że pokaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia 
zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec 
kobiet. 

  PROGRAM STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 
REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU FIO
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” w roku 2014 otrzymała dotację ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rzecz programu „Stop przemocy wobec Kobiet, stop 
przemocy wobec Osób Starszych” W naszych działaniach wspierali nas partnerzy: Centrum Kultury 
Wilanów, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej oraz Rising Stars Adrianna Łojszczyk.

1. W ramach programu „Stop przemocy wobec Kobiet, Stop przemocy wobec Osób Starszych” w 
czerwcu, w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie z laureatami czterech edycji Konkursu „Wyróżnienia 
Białej Wstążki”. Celem  spotkania było podsumowanie dotychczasowych czterech edycji Konkursu,  
podzielenie się doświadczeniami  oraz pomysłami.

2. W procesie dalszej realizacji programu  „Stop przemocy wobec kobiet, Stop przemocy wobec osób 
starszych” została zorganizowana Konferencja, która odbyła się we wrześniu w Centrum Kultury 
Wilanów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji  zajmujących się przemocą. 
Konferencja była podzielona na trzy panele, które były poświęcone problematyce przemocy wobec 
kobiet i osób starszych oraz roli i miejscu osób starszych w społeczeństwie.

3. Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wydaliśmy 3 
częściową broszurę profilaktyczną dotycząca zagadnień przemocowych. Broszury zawierają 
najważniejsze wnioski wynikające z konferencji, fragmenty najciekawszych wystąpień, część 
profilaktyczną oraz charakterystykę Wyróżnienia Białej Wstążki.

 4.  W ramach dofinansowania z FIO, w  grudniu odbyła się V Edycja Gali „Wyróżnienie Białej Wstążki” 
zorganizowana przez naszą Fundację oraz Fundację Centrum Praw Kobiet . Istotą Gali jest nagrodzenie 
oraz promowanie wzorowych i bezkompromisowych działań mężczyzn, którzy zareagowali na różne 
formy przemocy. Tym razem Galę podsumowującą poświęciliśmy hasłu „Przemoc wobec dziewczynek i 
młodych kobiet”. Podczas Gali odbyło się uroczyste uhonorowanie białymi wstążkami Panów w siedmiu 
kategoriach, którzy w  sposób szczególny odznaczyli się zachowaniem, które ma na celu 
przeciwdziałanie przemocy.  Równie ważnym elementem Gali był panel dyskusyjny zaproszonych gości, 
który poprowadziła Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska.  Swoją obecnością 
zaszczycili nas również-  przedstawicielka Ambasady amerykańskiej oraz Ambasador Staffan Herrstrom.  
Natomiast o oprawę muzyczną Gali  zadbała cudowna Edyta Strzycka wraz z zespołem.

3. ONKOLOGIA

 Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. 
   W marcu odbyło się spotkanie Platformy Porozumienia Organizacji Rodzicielskich Działających na 
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Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową. Celem spotkania była  dyskusja na temat wspólnego projektu 
ECPC( European Cancer Patient Coalition)  . W czasie zebrania powstał m.in. projekt porozumienia na 
rzecz onkologii oraz pomysł na follow-up po zakończeniu leczenia.
 
   Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” opracowała i złożyła wniosek do Fundacji 
im. Stefana Batorego i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Obywatele dla 
Demokracji. Projekt pt. „ Ozdrowieńcy są częścią  społeczeństwa” miał na celu umożliwienie młodym 
osobom, które zakończyły leczenie onkologiczne powrotu do pełnego życia społecznego.  Wniosek 
został, jednak rozpatrzony negatywnie. 

   W ramach Platformy  Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową , Pani 
Elżbieta Pomaska, która jest jej oficjalnym przedstawicielem uczestniczyła oraz reprezentowała 
platformę w SIOP 2014 w Toronto. 

    Nasza Wolontariuszka Elżbieta Pomaska, przedstawicielka Platformy Porozumienia Organizacji 
Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową uczestniczyła w 13 międzynarodowym spotkaniu PanCare 
Meeting, które odbyło się we Wrocławiu. 

    Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”  przygotowała i opracowała broszurę pt. 
„Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Choroba Nowotworową”.  Broszura 
opracowana jest w dwóch językach,  zawiera Fundacje i Stowarzyszenia, które są sygnatariuszami 
Porozumienia. Platforma chce stworzyć przestrzeń do rozwiązywania problemów dotyczących 
różnorodnych aspektów systemu opieki nad chorymi dziećmi. 

   Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”  w roku 2014  wsparła swoimi postulatami 
„Strategię walki z rakiem w Polsce w 2015-2024”. Postulaty dotyczyły przede wszystkim małoletnich  
pacjentów onkologicznych.  Zawierały  m.in.  postulaty dotyczące edukacji lekarzy  w zakresie 
diagnostyki, komunikacji. Zapewnieniu dzieciom dostępu do leczenia innowacyjnego  oraz   
zapewnieniu  wyspecjalizowanego zespołu składający się m.in. z pozamedycznego zespołu 
terapeutycznego. 

 Otwarcie oddziału dziennego chemioterapii w Gdańsku 
W czerwcu Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska otworzyła oddział dzienny w Centrum 
Klinicznym w Gdańsku. Powstał tam nowy oddział dzienny chemioterapii  dla małych pacjentów, dzięki 
czemu ze stacjonarnych oddziałów onkologii i hematologii zniknęły dostawki. Wyremontowany oddział, 
stwarza nowe możliwości i zmniejsza ryzyko wielu powikłań.  

 Kampania Rakoobrona 
 Jesienią 2014 Jolanta Kwaśniewska objęła patronatem honorowym program Rakoobrona. 
Organizatorami są  Fundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO. Według statystyk co 
roku 150 tysięcy Polaków słyszy diagnozę choroby nowotworowej, a jedynie 25-30% udaję się wyleczyć. 
Dlatego też, tak ważna jest wczesna diagnostyka i edukacja społeczeństwa. Kampania skierowana jest 
głownie  do młodych ludzi w wieku 14 -19 lat.  Kampania Rakoobrona ma na celu edukację młodzieży za 
pomocą przewodnika merytorycznego, są  to zajęcia jednogodzinne prowadzone przez nauczycieli. To 
właśnie w okresie młodzieńczym kształtują się nawyki i zachowania mające największy wpływ na ryzyko 
rozwoju dolegliwości poruszanych w kampanii takich jak rak szyjki macicy, rak płuc czy czerniak skóry.  
Jednak dzięki odpowiedniej profilaktyce i edukacji można zapobiec rozwojowi konkretnych 
nowotworów.
  
4. MOTYLKOWE SZPITALE
W ramach programu Motylkowe Szpitale nasza Fundacja przekazaną dotacją przemieniła w kolorowy 
świat  świetlicę dla dzieci w szpitalu im. Św. Faustyny Kowalskiej  w Łęczycy.  Przeznaczona została na to 
kwota w wysokości 2500 złotych. Prace na oddziale zostały zakończone na przełomie czerwca/lipca 
2014 roku. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej wsparła również  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 
Klinikę Neurochirurgii  w Łodzi, w którym powstał motylkowy świat. Prace na oddziale zostały 
zakończone w kwietniu 2014 roku. Przyznano na to dotacje w wysokości 4900 złotych. Dzięki 
programowi Motylkowe Szpitale wnętrza szpitali zamieniają się w kolorowe, bajeczne pomieszczenia, 
które pozwalają małym pacjentom, choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu.

5. VITAL VOICES
W maju w siedzibie Polsko- Amerykańskiej Komisji Fullbrighta Prezeska Zarządu Fundacji Jolanta 
Kwaśniewska, która jest honorowaną przewodniczącą Rady Programowej  Vital Voices spotkała się z 
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uczestniczkami programu. Spotkanie skierowane było do liderek organizacji pozarządowych na 
Ukrainie. Prezeska Zarządu Fundacji podzieliła się z trzynastoma działaczkami swoimi  różnorodnymi 
doświadczeniami . Poruszyła takie tematy jak działalność charytatywna , mentoring oraz obecności 
kobiet w życiu publicznym. Poruszyła również ważną kwestię dotyczącą aktywnego zaangażowania się 
w jedności kraju, tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnieniu demokracji. Uczestniczki 
programu Vital Voices przez 10 dni  brały udział w różnego rodzaju warsztatach, na których szkoliły 
swoje umiejętności , które miały na celu pomoc w budowaniu lepszej Ukrainy.
 
W listopadzie Prezeska Fundacji Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w inauguracji czwartej edycji 
programu mentoringowego Vital Voices dla kobiet przedsiębiorczych „Mentoring & Innovation 
Leadership program for Polish Women Entrepreneurs”.  Celem programu jest wymiana doświadczeń 
oraz  wspieranie przedsiębiorczyń, które posiadają swoją firmę minimum dwa lata  poprzez mentoring 
kobiet, które są liderkami w biznesie i posiadają wiele sukcesów.
 
6. DRESS FOR SUCCESSS
Dress for Success jest to organizacja pomagająca kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Program 
ten daje kobietom  możliwość udziału w warsztatach, sesjach, przygotowaniach do rozmów 
kwalifikacyjnych, funkcjonowania w nowej pracy. Kobiety również zostają wyposażone w stroje 
odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną.

W marcu  w  ramach działalności na rzecz Dress for Success Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta 
Kwaśniewska, która jest patronatem honorowym organizacji wzięła udział w Koncercie Gwiazd.  
Głównym celem było zebranie funduszy na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia „Dress for Success 
Poland” oraz naszej Fundacji. Również w ramach Stowarzyszenia  DfS Prezeska Fundacji, Jolanta 
Kwaśniewska   uczestniczyła w spotkaniu z beneficjentkami ze Śląska, które zakwalifikowały się wzięcia 
udziału w projekcie „Paszport do Sukcesu”.

Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w konferencji „Aktywność kobiet na 
obszarach wiejskich szansą na poprawę jakości życia”, która odbyła się w Zakrzowie. Konferencja 
promowała przedsiębiorczość i kreatywność mieszkanek wsi.
 
Ukoronowaniem działań Dress for Success są coroczne gale, uroczyste spotkanie mentorek, ich 
podopiecznych oraz wszystkich kobiet, które je wspierają i są zaangażowane w działania fundacji. 
Podczas V Gali Dress for Success, która odbyła 21 października 2014 r. Prezeska Zarządu naszej 
Fundacji, Jolanta Kwaśniewską będąca gościem honorowym uczestniczyła w debacie SuperVip oraz 
wyręczyła statuetkę dla Damy Roku 2014 r. – Pani Krystynie Kaszubie. 
 
7 . MOTYLKOWA KLASA
 Rok 2014 to trzeci rok kontynuacji projektu Motylkowa Klasa, który współtworzyła  Fundacja Jolanty 
Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz  Międzynarodowe Przedszkole, Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum oraz Szkoły Językowej ARGONAUT. W ramach projektu zostały przyznane granty 
edukacyjne dla uczniów w postaci bezpłatnej nauki w Międzynarodowym Gimnazjum Argonaut. 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 uczniów, którzy utworzyli 
specjalną klasę o profilu społecznym. Uczniowie w ramach organizowanych zajęć  przystąpili do: 
kampanii edukacyjnej Polskiej Akcji Humanitarnej „Świat bez głodu”,  zorganizowali zbiórkę żywności, 
karmy odzieży ,środków finansowych i innych potrzebnych rzeczy dla najbardziej potrzebujących m.in. 
na  Dom Dziecka, Schronisko na Palachu, Akademie Integracji, która wspiera para olimpijczyków.  Dzięki 
zbiórce korków pomogli małemu Stasiowi sfinansować rehabilitację i zakup niezbędnego sprzętu, a 
dochód ze sprzedaży biletów oraz loterii fantowej, która odbywała się podczas przedstawienia w 
Teatrze Kamienica przygotowanego przez uczniów został przekazany dla 13-latniej Natalki. 

8. OSWAJANIE STAROŚCI
To autorski program zainicjowany przez Prezeskę Fundacji, Jolantę Kwaśniewską. Kluczowym 
założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i 
prowadzenie dialogu. W ramach Programu „Oswajanie Starości” na bieżąco aktualizowaliśmy stronę 
internetową www.oswajaniestarosci.pl. 

 Konferencja  „Wyzwania współczesnej Geriatrii i Gerontologii 2014”
 Pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej w październiku w Poznaniu odbyła się 
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Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej Geriatrii i Gerontologii 
2014. Choroby neurodegeneracyjne problem XXI wieku”. Prezeska Fundacji Jolanta Kwaśniewska 
poprowadziła rozmowę przy Okrągłym Stole, przy którym poruszony został temat co należy zrobić, aby 
poprawić jakość opieki nad seniorami w Polsce. Poruszona została również tematyka współczesnych 
chorób z jakimi zmagają się seniorzy m.in. chorobę Parkinsona, chorobę Alzhaimera czy otępienie.

 Późne debiuty  - czyli cykl projektów przeznaczony dla seniorów
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska objęła patronatem honorowym „Późne debiuty”- cykl 
przeznaczony dla Seniorów prowadzony przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi. W 
projekcie tym  brali udział seniorzy, którzy za pomocą wykorzystaniem techniki wideo przygotowali  4 
filmy. Seniorzy, dzięki warsztatom mogli  zdobyć m.in. umiejętności  audiowizualne oraz brać w udział 
w treningach kreatywności i komunikacji. We wrześniu Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska 
 spotkała się z uczestnikami  I Edycji "Późnych Debiutów wśród seniorów z Rudawki i Zatrasia” . 
Natomiast w październiku odbyło się spotkanie z uczestnikami "Późnych Debiutów na Targówku". 
Autorzy filmów mogli podczas spotkania opowiedzieć  historie powstania oraz wymienić się swoimi 
poglądami na temat warsztatów. Całość projektu „ Późne debiuty” uświetniła premiera, która obyła się 
w  grudniu w Kinie Muranów. W uroczystym podsumowaniu wzięła udział Prezeska Fundacji, Jolanta 
Kwaśniewska oraz aktorka Teresa Lipowska  Na wielkim ekranie została ukazana premiera ośmiu 
filmów, które w całości zostały zrealizowane przez Seniorów. Filmy stanowią wielki zbiór wiedzy, 
ukazują nam od wewnątrz świat Seniorów. 

 Konferencja „Poprawa jakości życia”.
 W Centrum Biblioteczno – Informacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  w maju odbyła 
się konferencja „Poprawa jakości życia” zorganizowana przez Ambasadę Danii oraz firmę Beaute 
Paufique z udziałem wspaniałego gościa -Księżnej Danii. Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta 
Kwaśniewska podczas konferencji wygłosiła wykład inauguracyjny oraz była moderatorką spotkania. 
Celem konferencji była wymiana doświadczeń jak pomóc ludziom dłużej żyć, poruszono wiele tematów 
z punktu widzenia profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób i zarządzaniem procesu starzenia  się. 

 Kongres Zdrowego Starzenia  
Kongres zorganizowany przez Fundację Zdrowego Starzenia  powstał z potrzeb  pogłębienia dyskusji na 
temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się, a także aktywnej polityki regionalnej, uzasadnionej 
niepokojącymi danymi demograficznymi. Kongres zrzesza najważniejszych przedstawicieli systemu 
ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji i sportu  na poziomie regionalnym jak i krajowym.  
Prezeska Fundacji, Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w czerwcu w I Świętokrzyskim Kongresie 
Zdrowego Starzenia, które odbyło się w Kielcach. Gdzie poprowadziła sesję na temat                                    
                 „ Optymizm i pogoda ducha na emeryturze – eliksir młodości”. Prezydentowa zachęcała osoby 
starsze do codziennych krótkich ćwiczeń, które pozwoliłyby na zachowanie sprawności ruchowej. 
Uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać praktycznych porad jak zadbać o pogodę ducha oraz dobre 
samopoczucie. Są to bardzo bliskie inicjatywy dla naszej Fundacji, dlatego też wzięliśmy udział w 
październiku w I Małopolskim Kongresie Zdrowego Starzenia w Krakowie, gdzie kontynuowaliśmy panel 
pt. „ Optymizm i pogoda ducha na emeryturze – eliksir młodości”. 

 Debata „Dialog Pokoleń w Sferze publicznej”
 W czerwcu przedstawiciele naszej Fundacji wzięli udział w debacie „Dialog pokoleń w sferze 
publicznej”, które odbyło się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W trakcie 
wystąpień uczestnicy odnieśli się do problemów dotyczących wdrażania kultury komunikacji w sferze 
publicznej, działań edukacyjnych podejmowanych na rzecz porozumienia pokoleń oraz wyzwań, jakie w 
związku z tym pojawiają się przed administracją.

 Śródmieście działa
 W maju Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „ Porozumienie Bez Barier”  wzięła udział w pikniku   -
Śródmieście działa. Śródmieście działa  - jest lokalnym świętem organizacji pozarządowych. W roku 
2014 gospodarzami byli Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego  Śródmieście, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych. Piknik odbył się na 
deptaku przed Warsztatem – śródmiejskim centrum aktywności lokalnej (Plac Konstytucji).  Podczas  
pikniku odbył się kiermasz produktów wytwarzanych w ramach działalności organizacji pozarządowej,  
można było uzyskać informację czym zajmują się organizacje pozarządowe , uzyskać porad prawnych i 
zdrowotnych oraz wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach.

 Parada seniorów i Piknik Pokoleń 
Wspólnie z   Fundacją Zaczyn zorganizowaliśmy w czerwcu w Warszawie pierwszą ogólnopolską Paradę 
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Seniorów, której uczestniczyło ponad 5 tys. osób oraz następujący po niej Piknik pokoleniowy. 
Pomysłodawczynią całego projektu była Dj Wika. Seniorzy to grupa osób, która wciąż rośnie, dlatego 
tak ważny jest dobra perspektywa na przyszłość. Osoby starsze mają swoje potrzeby, czasami 
potrzebują wsparcia ale również posiadają ambicje i talenty, które chcą rozwijać. Parada Seniorów to 
święto skierowane do osób w tzw. trzecim wieku oraz ich rodzin, przyjaciół.  Parada ma na celu 
pokazanie potencjału jaki tkwi w seniorach oraz zwróceniu uwagi  na ich potrzeby. Parada Seniorów 
rozpoczęła się na Placu Konstytucji, po czym wszyscy ruszyli w stronę  Placu   w stronę Centrum Sztuki 
Współczesnej, mieszczącego się w Zamku Ujazdowskim, w którym odbył się piknik. Wszyscy z 
uśmiechami na twarzy kolorowo ubrani w rytm muzyki ruszyli, z transparentami ulicami Warszawy. Po 
przemarszu odbył się piknik pokoleniowy. Piknik był podzielony był na 3 strefy: Scenę Zielonego 
Zjazdowa, Scenę na Dziedzińcu oraz na strefę aktywności na terenie Zielonego Zjazdowa. Każda osoba 
uczestnicząca mogła znaleźć coś dla siebie, mogła odpocząć na leżakach wśród drzew, udać się na 
dancing, który był prowadzony przez wiele fanatycznych osób lub wysłuchać panelu dyskusyjnego. 
Podczas odbywającego się pikniku Prezeska Fundacji, Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła panelu 
dyskusyjnym pt. „Recepta na udaną starość”.  Zaś przez cały czas trwania pikniku pokoleniowego w 
Kamperze naszej Fundacji odbywały się bezpłatne badania z zakresu profilaktyki jaskry, badanie 
poziomu cukru we krwi, konsultacje lekarzy specjalistów. Obył się również trening ze specjalistą od  
slow joggingu, a każdy kto odwiedził nasza strefę został poczęstowany zdrowymi produktami, które 
przygotowała firma Sante.

 Czerwony Portfelik Senior
W ramach projektu „Oswajanie Starości”, Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska pisała 
artykuły do poradnika „Czerwony Portfelik Senior”. Jest  to praktyczny  , bezpłatny poradnik Seniora, 
wydawany we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie. Dostarczany jest do klubów seniora i na uniwersytety 
trzeciego wieku,  a także do niektórych bibliotek, sklepów, organizacji.  Artykuły jakie zostały napisane i 
zamieszczone w poradniku to: Seniorze bądź aktywny (czerwiec), STOP przemocy wobec Kobiet, STOP 
przemocy wobec osób Starszych (wrzesień), Seniorze jedz zdrowo (listopad).

 Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filią w Kaliszu - Oblicza Starości w 
Wielkopolsce 
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” wspólnie z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, współtworzyła projekt fotograficzny  "Oblicza Starości". Obszarem 
geograficznym działań pilotażowych była Wielkopolska. Studenci zajęć fotograficznych prowadzonych 
przez prof. Małgorzatę Gardę, w ramach zaliczenia semestru letniego ruszyli w teren w poszukiwaniu 
bohaterów - osób starszych 60+. W efekcie do zakończenia semestru powstał zbiór fotografii pod 
hasłem "Oblicza Starości w Wielkopolsce". Bohaterowie fotografii posiadali w swojej biografii jakieś 
szczególne wydarzenie, uczestnictwo w nietypowej sytuacji, w czasie której bohater wykazał się 
nadzwyczajnym męstwem, altruizmem, odwagą cywilną czy niestandardowym zachowaniem.  Zdjęciom 
towarzyszyła krótka informacja na temat bohatera. Za poziom artystycznych zdjęć odpowiadała 
wybitna pedagożka uczelni artystycznych - prof. Małgorzata Garda. Przy jej wsparciu zostały wybrane 
najlepsze zdjęcia, z których zrobimy wystawę w Kaliszu. Po ewaluacji pilotażu chcemy upowszechnić 
projekt na terenie całego kraju. 

 Albumy Ireny Santor 
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” objęła patronatem honorowym album 
„Zamyślenia” oraz „Punkt Widzenia” Ireny Santor. Album „Zamyślenia” został wydany przez wytwórnię 
My Music. Pierwszym singlem promującym album artystki był  „Chodź na kawę Warszawo” do którego 
został nakręcony pierwszy profesjonalny klip Ireny Santor. Jesienią Pani Irena Santor wydała z okazji 
swoich 80 urodzin album pt. „Punkt Widzenia”. Repertuar na płyty stworzyli czołowi kompozytorzy i 
autorzy. 

 Slow jogging  
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” objęła patronatem honorowym Slow 
Jogging zainicjowany przez firmę Sante i Studio Sante. Slow Jogging czyli japoński sposób na bieganie, 
którego twórcą jest   Profesor Hiroaki Tanaka. Slow Jogging mogą uprawiać zarówno seniorzy jak i 
osoby młode, działa międzypokoleniowo. Regeneruję organizm po ciężkim wysiłku, wprawia wszystkie 
mięśnie w ruch a co najważniejsze nie powoduje żadnych urazów. 
 
 Rekomendacje
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska dała rekomendację dla:
1. Książki Antoniego Huczyńskiego „Mój sposób na Długowieczność” 
2. Książki prof. Hiroaki Tanaka i Magdaleny Jackowskiej „Slow Jogging”
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3. Książki Eltona Johna „Miłość jest lekarstwem. O życiu, pomaganiu i stracie”

 Debata „Kultura 60+, 70+,80+ jak obalić stereotypy i odpowiedzieć na pytania” 
W sierpniu Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”  uczestniczyła w debacie 
„Kultura 60+, 70+,80+ jak obalić stereotypy i odpowiedzieć na pytania” zorganizowanej przez Fundację 
Zaczyn. Podczas debaty poruszono bardzo wiele ważnych kwestii dotyczących seniorów m.in.  praktyki 
włączania seniorów w aktywności kulturalne i społeczne. 

 Bo jeden podpis może przekreślić drugą młodość  
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier" wraz z  Krajową Radą Komorniczą 
zorganizowała  IV Dzień Otwarty Komorników Sądowych pod hasłem „Bo jeden podpis może przekreślić 
drugą młodość”. W roku 2014 roku szczególny nacisk położyliśmy na przekazaniu wskazówek 
skierowanych głownie do seniorów. Przed Dniem Otwartym  odbyła się konferencja prasowa, w  której 
wzięli udział Pani Prezydentowa wraz z Prezesem Krajowej Rady Komorniczej. Konferencja  miała na 
celu zachęcenie seniorów do wzięcia udziału w akcji oraz upowszechnianie stworzonego w ramach 
współpracy Dekalogu.  W wybranych kancelariach na terenie całego kraju dyżurowali komornicy, którzy 
bezpłatnie udzielali porad, odpowiadali na zadawane pytania. Seniorzy mogli uzyskać cenne wskazówki 
jak uchronić się przed skutkami nierozważnego zarządzania własnym majątkiem. 

 I Kongres Gospodarki Senioralnej 
W październiku Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”  wzięła udział w I Kongresie 
Gospodarki Senioralnej w Warszawie. W Kongresie wzięło udział ponad 200 osób – gości i panelistów. 
Celem Kongresu  było stworzeniem nowego modelu prywatnych i publicznych inwestycji nastawionych 
na usługi dla osób starszych. 
 
 Święto Kiszenia Kapusty 
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w  Święcie Kiszenia Kapusty.  
Organizowanego przez „Powsinian” i Centrum Kultury Wilanów. Kultywowanie tradycji 
zapoczątkowane kilka lat temu przez Powsiński Klub Seniora, obecnie łączy pokolenia we wspaniałych 
aktywnościach.  

 Konkurs „Starość w Polsce” 
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” była partnerem  konkursu fotograficznego, 
którego temat przewodni to „ Starość w Polsce” . W konkursie trzeba było wykonać zdjęcie, które 
przedstawia starszą osobę. Dla laureatów konkursów Fundacja przekazała książki „Co każdy duży 
chłopiec powinien wiedzieć”. 

       Wykład dr Bartosza Rydlińskiego 
W ramach programu „Oswajanie Starości” dr Bartosz Rydliński poprowadził wykład dla słuchaczy 
Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

9.KOBIETY MEDYCYNY 2014
Prezeska Zarządu Fundacji „ Porozumienie Bez Barier”,  Jolanta Kwaśniewska  objęła patronatem 
honorowym Plebiscyt Kobiety Medycyny, organizowanego przez Portale Medyczne. Była to jego 
pierwsza edycja, wyręczenie nagród odbyło się  w siedzibie naszej Fundacji. Plebiscyt miał na celu 
zwróceniu szczególnej uwagi i docenieniu  jak ważna rolę i ogrom ciężkiej pracy wkładają  kobiety w 
polską medycynę.
 
10. POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS 2014 
Według statystyk Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy, wśród właścicieli firm 
stanowią aż 37 procent. Kobiety w Polsce zdecydowanie częściej podejmują się prowadzenia 
działalności gospodarczej, wyprzedzają kobiety z takich krajów jak: Anglia, czy Niemcy. W  marcu,  w 
Hotelu Gromada w Warszawie odbył się III Polish Businesswoman Congress 2014 zorganizowany przez 
magazyn Businesswoman & life. Prezeska Fundacji Jolanta Kwaśniewska uroczyście otworzyła Kongres. 
Kongres ten  to jedyne w swoim rodzaju seminarium, gromadzące  wiele przedsiębiorczych osób, które 
motywują  inne kobiety do rozwoju oraz osiągania zamierzonych celów. Kongres prowadzony był 
również w ramach przedstawienia zadań stojącymi przed współczesnymi szefami , przekazaniu 
praktycznej wiedzy i doświadczenia od osób, które osiągnęły wiele sukcesów zawodowych.

11. WOMEN LEADERS – KOBIETY GOTOWE NA SUKCES
W marcu Prezeska Zarządu Fundacji,  Jolanta Kwaśniewska była gościem specjalnym w Szkole Głównej 
Handlowej,  dla której poprowadziła wykład.  Wykład poświecony był  tematom potrzeby uaktywniania 
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w kobietach wiary do bycie liderką. Poruszona tematyka miała na celu zachęcenie tym samym kobiet 
do włączania się różnego rodzaju działania, odważnego realizowania siebie i swoich marzeń. 

12. OBYWATELSKI KONGRES SAMORZĄDOWY
W czerwcu odbył się Obywatelski Kongres  na Uczelni Łazarskiego, w którym Prezeska Zarządu Fundacji, 
Jolanta Kwaśniewska była  moderatorką panelu "Samorząd a organizacje pozarządowe". Celem 
Kongresu było zidentyfikowanie najważniejszych problemów w funkcjonowaniu samorządu 
terytorialnego i wyznaczenie kierunków ich rozwiązań.

13.POMOC OSOBOM INDYWIDUALNYM 
Zdarzają się czasami takie sytuacje, w których Fundacja poruszona czyimś wyjątkowo trudnym 
położeniem, decyduje się na udzielenie wsparcia osobom indywidualnym. W 2014 roku na tego rodzaju 
pomoc przeznaczyliśmy w sumie 16.291,68 złotych. 

14. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 W lutym Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska  wraz z przedstawicielami firmy Polpharma 
odwiedziła podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Społecznej "Razem" w 
Tomaszowie Mazowieckim. To właśnie to miejsce zostało wyremontowane w 2012 roku dzięki 
współpracy naszej Fundacji z Polpharmą. Dzięki naszym odwiedzinom mogliśmy bliżej poznać 
podopiecznych Fundacji oraz z bliska  zobaczyć  jak funkcjonują warsztaty.  

15. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 
 Dzięki darowiźnie otrzymanej od firmy Polpharma w sierpniu Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie Bez Barier” odremontowała wraz z wolontariuszami tej firmy  Dom Pomocy Społecznej 
nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.  Zostały wykonane prace remontowe. W budynku mieszkalnym 
zostały pomalowane ściany, wymienione podłogi, odnowiono klatkę schodową oraz wymieniono drzwi. 
Dzięki wolontariuszom Polpharmy zostały przeprowadzone prace porządkowo - ogrodnicze, m.in. 
pomalowano  ogrodzenie, altanę oraz posadzono roślinność, a to wszystko dla pensjonariuszy Domu, 
aby mieli lepsze warunki do mieszkania.
 
16. DNI WILANOWA
 We wrześniu Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” była gościem na "Dniach 
Wilanowa 2014". Na naszym stoisku można było zakupić książkę "Co każdy duży chłopiec wiedzieć 
powinien" oraz porozmawiać z przedstawicielami Fundacji, dowiedzieć się w jakich sferach działa 
Fundacja. W ramach naszego programu poprowadziliśmy slow jogging dla kilku przedstawicielek 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

17. AMBASADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET
We wrześniu Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska wzięła udział w „Gali Przedsiębiorczości i 
Innowacji”. Podczas Gali Pani Prezydentowa otrzymała tytuł Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w 
2014 roku.  Organizacja ta skupia Panie, które odniosły sukcesy prowadząc własną firmę oraz Panie, 
które promują dobre wzorce oraz angażują się pozabiznesową działalność społeczną .

18. PATRONAT HONOROWY  NAD XV JUBILEUSZOWĄ REGIONALNĄ EDYCJĄ POWIATOWEJ MŁODZIEŻY 
SZKOŁY ANIMATARÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKOŁOWIE
Po raz kolejny Prezeska Fundacji, Jolanta Kwaśniewska  objęła Patronatem Honorowym  XV 
Jubileuszową Regionalną Edycją Powiatowej Młodzieży Szkoły Liderów Animatorów Programów 
Profilaktycznych w Mikołowie. Edycja realizowana była pod hasłami: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
oraz  „Rok Szkoły w Ruchu”. Celem Szkoły jest m.in. przygotowanie młodzieży do roli lokalnych, 
nabywanie przez młodzież wiedzy z zakresu profilaktyki w aspekcie przeciwdziałania uzależnień czy 
promowanie zdrowego trybu życia.  Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom Świat młodzieży może stać 
się bezpieczniejszy. 

19. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ z cyklu OSOBA
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska objęła Patronatem Honorowym Międzynarodową 
Konferencję Pedagogiki Specjalnej  z cyklu OSOBA organizowanej przez Instytut Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej . Konferencja odbyła się pod hasłem „OSOBA – pozytywne implikacje w 
teorii, badaniach i praktyce”. Konferencja miała na celu poszukiwanie fenomenu , dzięki któremu 
człowiek może realizować się jako Osoba. 

20. AUKCJE CHARYTATYWNE
- Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska  przekazała kryształowy przycisk do papieru, dar 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

702

35

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

XNIE

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Firmy Rosenthal z logiem Naszej Fundacji  na aukcję charytatywną organizowaną przez Klub Rotary 
Kołobrzeg,  która miała na celu zbiórkę funduszy na budowę i wyposażenie Stacjonarnego Hospicjum w 
Kołobrzegu. 
- Na aukcję charytatywną organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawski, Pani 
Prezydentowa przekazała kryształowy przycisk do papieru, dar Firmy Rosenthal z logiem Fundacji. 
Sprzedaż z przekazanego przycisku pomoże niepełnosprawnym dzieciom.
- Prezeska Fundacji, Jolanta Kwaśniewska  podarowała kryształowy przycisk do papieru, dar Firmy 
Rosenthal z logiem Naszej Fundacji wraz z dedykacją na VI Koncert Charytatywny, który odbył się 29 
marca 2014 roku w Braniewie. Zbiórka z Koncertu Charytatywnego przeznaczona był na sfinansowanie 
pobytu rodzicom przy chorym dziecku na oddziale.
- Pani Prezydentowa, Jolanta Kwaśniewska podarowała zdjęcie z autografem na aukcję charytatywną 
dla Pani Mai. Przeprowadzona zbiórka przeznaczona jest na operację  dziecka Pani Mai, które jest 
ciężko chore na HRHS.  

21. PATRONAT HONOROWY WYSTAWY MALARSKIEJ 
Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska na prośbę Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. 
Krzysztofa objęła patronatem honorowym wystawę malarską dr Janiny Małgorzaty Prenak de Gast oraz 
uczestniczyła w wernisażu. Wernisaż odbył się w maju, w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Autorka prac 
portretuje znane osoby, które w sposób szczególny udowadniają, że miłość, dobroć cierpliwość są 
cechami, którymi należy kierować  się w życiu codziennym. 

22. GIODO
Kontynuowaliśmy współpracę z ABI. Zarejestrowaliśmy kolejne zbiory. 

23. zbiórka 1%
Fundacja zgromadziła tytułem 1% kwotę 97 892,26 zł
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

-finansowanie 
stypendiów dla 
wybitnie uzdolnionych 
uczniów w ramach 
Funduszu Pomocy 
Młodym Talentom 
Jolanty i Aleksandra 
Kwaśniewskich. Idea 
powołania Funduszu 
zrodziła się z 
przekonania, że w 
Polsce mimo istnienia 
wielu instytucji 
wspomagających 
rozwój młodych 
talentów ciągle tracimy 
bezpowrotnie zbyt 
wielu uzdolnionych 
ludzi. Raz w roku 
przyznajemy 
utalentowanym 
dzieciom i młodzieży 
stypendia. W roku 2014
 przyznaliśmy 13 
stypendiów wybitnie 
uzdolnionym dzieciom.  

- grant edukacyjny dla 
dzieci z Motylkowej 
Klasy ze Szkoły 
Argonaut. Motylkowa 
Klasa jest dedykowana 
uczniom, którzy lubią 
pomagać innym i 
chętnie angażują się w 
akcje charytatywne.

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności 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, z późn. zm.), a także 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
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

- wsparcie finansowe i 
rzeczowe osób 
fizycznych – chorych, 
niepełnosprawnych, 
ubogich, zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – tym m.in. 
dofinansowanie 
rehabilitacji 
indywidualnej, 
zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 
życiowych ofiar 
przemocy  i osób 
dotkniętych trudną 
sytuacją życiową

wsparcie fundacji, 
stowarzyszeń i innych 
instytucji 
organizujących aukcje 
charytatywne na rzecz 
osób potrzebujących 

-finansowe wsparcie 
osób prawnych 
działających na rzecz 
osób chorych , 
niepełnosprawnych, 
ubogich m.in.:

a) Motylkowe Szpitale- 
ideą powstania 
programu było 
uświadamianie 
dorosłym, istnienia w 
dziecięcych myślach 
nieprzyjemnych 
skojarzeń związanych z 
białym kolorem, który 
dzieciom 
automatycznie kojarzy 
się z bólem, 
cierpnieniem i chorobą. 
W ramach projektu 
zmieniamy w kolorowy, 
bajkowy świat wnętrza 
biało- szarych szpitali. 
W ramach programu w 
roku 2014 objęliśmy 
programem 2 placówki.

86.90.E
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 929,276.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 97,892.26 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.12.C 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. 
Przedmiotem umów jest wzajemna odpłatna, 
bezgotówkowa wymiana świadczeń pomiędzy 
Fundacją a Firmą przy zachowaniu ich 
równowagi finansowej.  W ramach działalności 
gospodarczej Fundacja umieszcza logo firmy 
(linkując bezpośrednio do strony internetowej) 
na stronie internetowej Fundacji. Firma 
przekazuje Fundacji logo w formie pliku 
elektronicznego umożliwiając tym samym 
należyte spełnienie świadczenie przez Fundację.

73.12.B 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. 
Fundacja w ramach działalności gospodarczej 
umieszcza logo firm we wszelkich materiałach 
promocyjno-informacyjnych. Fundacja zapewnia 
zamieszczanie logo firm w materiałach 
reklamowych, PR i informacyjnych. 
Fundacja w ramach umów wzajemnych 
wystawia materiały promocyjno-informacyjne 
firm współpracujących na stoiskach 
fundacyjnych wystawianych podczas eventów i 
wydarzeń.

58.11.Z Fundacja w ramach działalności gospodarczej 
otrzymała opłatę licencyjną ze sprzedaży książki 
pt. "Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien" 
od wydawnictwa G+J. Książka "Co każdy duży 
chłopiec wiedzieć powinien" skupia się wokół 
spraw związanych z problemami zdrowotnymi 
mężczyzn. Ma na celu uświadomienie  
mężczyzn, że należy wykonywać badania 
profilaktyczne. Ta książka to kompendium 
podstawowej wiedzy o wielu schorzeniach oraz 
o tym, jak się przed nimi uchronić. Autorami 
książki są eksperci z różnych dziedzin, dietetycy, 
kardiolodzy, seksuolodzy i onkolodzy. Książka 
wpisuje się w program profilaktyki 
prozdrowotnej Fundacji.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 73,762.50 zł

d) Przychody finansowe 356,506.74 zł

e) Pozostałe przychody 401,114.65 zł

0.00 zł

93,600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 291,784.25 zł

0.00 zł

182,803.24 zł

108,981.01 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 445,999.64 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 56,711.88 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

1 MOTYLKOWE SZPITALE 7,400.00 zł

2 STYPENDIA 26,000.00 zł

3 TURNUS REHABILITACYJNY 2,672.00 zł

4 POMOC INDYWIDUALNA 13,619.68 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 97,892.26 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93,600.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32,787.39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,008,686.49 zł 56,711.88 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

65,104.87 zł 56,711.88 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

203,028.87 zł

740,552.75 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 73,762.50 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

6.0 osób

1.2. 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)

3.8 etatów

24.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób

3.2. 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:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 229,698.23 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

190,824.99 zł

180,357.22 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

7,185.98 zł

- inne świadczenia 3,281.79 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 38,873.24 zł

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

229,698.23 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 229,698.23 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

19,141.52 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8,535.52 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jolanta Kwaśniewska/ 26.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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