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FUNDACJA WSPIERANIA RODZINY „BLIŻEJ” 

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 

2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

(Dz.U.01.50.529). 
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I. Dane o fundacji 

 

Pełna nazwa: Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej” 

Nazwa skrócona: Fundacja Bliżej 

Adres siedziby: ul. L. Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa 

E-mail: fundacjablizej@gmail.com 

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/FundacjaBlizej/ 

Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 31.08.2017r. 

Nr KRS: 0000691525 

REGON: 368205062 

NIP: 525-272-11-67 

Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej” prowadziła odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie określonym w KRS. 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 

Agnieszka Janowska – Prezes Zarządu 

Zam. ul. Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa 

 

Adelina Gołębiowska – Wiceprezes Zarządu 

Zam. ul. Chrzanowskiego 7/15, 04-381 Warszawa 

 

Cele Fundacji: 

Głównym celem Fundacji jest wszechstronne wsparcie i pomoc rodzinom w obszarze edukacji, 

oświaty, kultury, sztuki, rekreacji, ochrony, profilaktyki oraz promocji zdrowia, a także pomocy 

społecznej. Pojęcie rodziny obejmuje rodzinę oraz poszczególnych jej członków – matki, 

ojców, dzieci, młodzież, opiekunów, kobiety w ciąży, osoby planujące rodzicielstwo, osoby 

starsze. 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów (art. 8 

Statutu). 

1. Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności pożytku publicznego, prowadzonej w 

obszarach działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka, wspierania rodziny oraz w zakresie pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, 

a także w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Fundacja realizuje cele poprzez: 

1) Działania edukacyjne, oświatowe, rozwojowe, kulturalne, wpierające rozwój 

poszczególnych osób tworzących rodzinę; 

2) w tym działania charytatywne; wsparcie finansowe i rzeczowe, w tym stypendia; 

działania doradcze, proekologiczne, opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne 
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ukierunkowane na prawidłowy emocjonalny, społeczny i osobowy rozwój rodziny jako całości 

jak i jej poszczególnych członków; 

3) Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, doradztwa specjalistycznego, 

zajęć terapeutycznych i profilaktycznych; 

4) Tworzenie grup rozwoju i wparcia dla matek i innych członków rodziny; 

5) Współpracę z odpowiednimi władzami, instytucjami, a także organizacjami 

pozarządowymi i samorządowymi w dziedzinach objętych celami Fundacji; 

6) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej; 

7) Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji; 

8) Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów 

statutowych Fundacji; 

9) Realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym i oświatowym; 

10) Publikacje w prasie, wydawnictwach i Internecie, a także czasopismach naukowych na 

tematy związane z celami Fundacji; 

11) Prowadzenie działań pedagogicznych i oświatowych, w tym zarówno szkoleń i 

warsztatów, jak i placówek edukacyjno-oświatowych. 

2. Fundacja, realizując swoje cele, jest otwarta na współpracę z instytucjami państwowymi, 

organizacjami społecznymi, z placówkami oświatowymi, domami kultury, darczyńcami oraz 

innymi podmiotami, podejmującymi działania lub zainteresowanymi działaniami w obszarze 

objętym celami Fundacji. 

Fundacja realizuje cele statutowe jako nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Fundacja Bliżej złożyła cztery oferty realizacji 

zadań publicznych w ramach procedury tzw. Małych Grantów:  

1) W Biurze Pomocy i Projektów Społecznych – w zakresie pomocy społecznej polegającej 

na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans tych 

rodzin i osób oraz w zakresie wspierania rodziny – oferta realizacji zadania publicznego 

„Bliżej Rodziców – warsztaty i konsultacje”, zakładająca przeprowadzenie dwóch 

oddzielnych cykli spotkań grupowych: dla matek z niemowlętami (w wieku 0-10 miesięcy) 

w formie zamkniętej grupy wsparcia oraz dla kobiet i/lub par spodziewających się dziecka, 

a także konsultacji indywidualnych dla rodziców; 

2) Do urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Żoliborz – w zakresie działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym, integracji społeczności lokalnych – oferta realizacji zadania 

publicznego „Bliżej tradycji – międzypokoleniowe spotkania z tradycją”, skierowana do 

dzieci, rodziców i osób starszych, zakładająca przeprowadzenie warsztatów poruszających 

tematykę tradycji; 
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3) Do urzędu m.st. Warszawy dla dz. Wawer – w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym – oferta realizacji zadania publicznego „Bliżej sztuki, bliżej siebie – 

międzypokoleniowe spotkania z elementami arteterapii”, zakładająca przeprowadzenie 

warsztatów rozwojowych opartych na metodzie arteterapii dla trzech grup osób dorosłych 

w średnim i emerytalnym wieku. 

4) Do urzędu m. st. Warszawy dla dz. Wesoła – oferta realizacji zadania publicznego „Czas w 

las”, zachęcająca rodziny do wspólnego spędzania czasu w lesie, obcowania z naturą, 

rozwijania wrażliwości na przyrodę, a przy tym umocnienia więzi w rodzinie. 

Złożone przez Fundację oferty otrzymały pozytywną ocenę formalną, ale żadna spośród nich 

nie dostała rekomendacji do dofinansowania. 

W ramach działalności odpłatnej, w dn.17.11.2017 przeprowadzono 2-godzinny warsztat „Co 

po macierzyńskim?” dla matek, w kawiarni Szumiś Cafe przy ul. Nowolipie 25. Był to pierwszy 

warsztat z zaplanowanego cyklu tematycznych spotkań pt. „Wsparcie i rozwój mam”, 

planowanego na okres 11.2017-06.2018. 

III. Odpisy uchwał zarządu Fundacji 

Kopie uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów na dzień 31.12.2016 r. 

W 2017 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 100 zł, w tym: 

- z darowizn 0 zł 

- środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i gminy 0 zł 

- z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 100 zł 

 

V. Informacja o poniesionych kosztach na dzień 31.12.2017 r. 

W 2017 r. Fundacja nie poniosła kosztów statutowych. 

 

VI. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk; 

W okresie od 31.08.2017 - 31.12.2017 Fundacja nie zatrudniała nikogo. 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

NIE WYSTĄPIŁY 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

NIE WYSTĄPIŁY 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia w 2017 r., 

Umowy zlecenie i umowy o dzieło – 0 osób, 0 zł 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem odstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

FUNDACJA NIE UDZIELAŁA POŻYCZEK. 
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f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

NIE WYSTĄPIŁY 

Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku bankowego 

z Nest Bankiem – nr konta 33 2530 0008 2016 1022 5366 0001, ze stanem salda w wysokości 

100 zł. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

NIE WYSTĄPIŁY 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

NIE WYSTĄPIŁY 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

NIE WYSTĄPIŁY 

j) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

NIE WYSTĄPIŁY 

VIII Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

Działalności), 

NIE WYSTĄPIŁA 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Zarząd Fundacji podjął decyzję o przeniesieniu obowiązku sprawozdawczego za 2017r. na rok 

następny, zgodnie z podstawą prawną zawartą w Ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych z 15.02.1992, art. 8., pkt. 2a oraz w Ustawie o rachunkowości z 29.09.1994, art. 3., 

pkt.1.9. W związku z tym pierwsze rozliczenie finansowe obejmie okres 31.08.2017-

31.12.2018. 

X. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych kontroli w fundacji. 

 

Sporządzono dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Podpisy: 

Agnieszka Janowska – prezes 

 

 

Adelina Gołębiowska - wiceprezes 


