SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej”
(nazwa skrócona: Fundacja Bliżej)

siedziba i adres fundacji

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

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

Jak wyżej

Regon

368205062

data wpisu w KRS

31.08.2017r.

numer KRS

0000691525

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

fundacjablizej@gmail.com

Agnieszka Janowska – Prezes Zarządu
Zam. ul. Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa
Adelina Gołębiowska – Wiceprezes Zarządu
Zam. ul. Chrzanowskiego 7/15, 04-381 Warszawa
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
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
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;
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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, w ramach działalności nieodpłatnej, Fundacja
Bliżej zrealizowała trzy projekty dofinansowane ze środków m.st. Warszawy:
1. Bliżej rodziców - oferta edukacyjna i rozwojowa dla rodziców z dzielnicy Wesoła.
Projekt prowadzony w okresie 1.03.-30.11.2018, w ramach którego zrealizowano:
• spotkania grupy wsparcia dla mam z niemowlętami;
• warsztat dla ojców;
• spotkania grupy wsparcia pt. „Emocje w rodzicielstwie” dla rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym;
• warsztaty dla rodziców pt. „Granice w rodzicielstwie”;
• warsztaty pt. "Komunikacja i porozumienie bez przemocy";
• stworzenie, wydrukowanie i dystrybucję broszury „Złość w rodzicielstwie”;
Rezultatami tego projektu było wsparcie rodziców oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich
poprzez przeprowadzenie w sumie 36 godzin grup wsparcia dla rodziców, w których w sumie
wzięło udział 19 osób, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz zwiększenie wiedzy nt.
metod wychowawczych opartych na szacunku poprzez przeprowadzenie 21 godzin warsztatów nt.
umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych, w których wzięło udział w sumie 24 osoby,
zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją poprzez dostęp do treści broszury
"Złość w rodzicielstwie" w formie papierowej i e-book.
Rezultatem był również wpływ udziału w projekcie na zachowanie osób biorących w nim udział
poprzez dostarczenie narzędzi z obszaru komunikacji bez przemocy, wzmocnienie kompetencji
rodzicielskich, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz polepszenie samopoczucia, co
przekłada się na ogólną atmosferę rodzinno-domową.
Oceny w ankietach ewaluacyjnych są dobre lub bardzo dobre.
2. Bliżej siebie w przedszkolu – projekt prowadzony w dz. Wawer w okresie 10.09.31.12.2018), w ramach którego zrealizowano:
• warsztaty pt. "Granice w rodzicielstwie" na podstawie scenariusza "Bez klapsa" dla
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
• cykl 11 spotkań psychoedukacyjno-profilaktycznych wg programu "Spotkania z
Leonem” w grupie przedszkolnej 5-i 6-latków gr. „Słoneczka” w Przedszkolu
PROMYK,
• 3- godzinne szkolenie dla nauczycieli "Przemoc wobec dzieci",
• spotkania grupy warsztatowo-rozwojowej pt. "Laboratorium nauczycielskie" dla kadry
pedagogicznej przedszkola,
• możliwość indywidualnych konsultacji z zespołem trenerskim fundacji dla
rodziców/opiekunów i nauczycieli;
Rezultatem projektu było przeprowadzenie 10 godzin "Laboratorium nauczycielskiego", w
którym wzięło udział w sumie 16 osób - przyczyniło się ono do podniesienia wiedzy i kompetencji
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osób biorących w nim udział, przeprowadzenie 12 godzin warsztatów "Granice w rodzicielstwie",
w których wzięło udział 11 osób - przyczyniło się ono do wsparcia rodziców oraz podniesienia
ich kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, przeprowadzenie 3 godzin szkolenia dla
nauczycieli, w którym wzięło udział 9 osób - przyczyniło się ono do zwiększenia ich wiedzy w
obszarze przemocy wobec dzieci, przeprowadzenie 11 godzin zajęć dla dzieci "Spotkania z
Leonem", w których wzięło udział 24 dzieci, co pozwoliło na poszerzenie ich kompetencji
emocjonalno-społecznych, wydrukowanie materiałów dodatkowych dla dzieci, nauczycieli oraz
rodziców (dodatkowe materiały po warsztatach i szkoleniach) oraz 49 notesów zawierających
zasady konstruktywnej komunikacji wyrażającej emocje;
3. Bliżej Mam na Woli – projekt realizowany w dz. Wola w okresie 8.11-28.12.2018, w
ramach którego zrealizowano:
• spotkania grupy wsparcia dla mam z niemowlętami,
• trzy 3-godzinne warsztaty o tematyce psychoedukacyjnej i profilaktycznej: „Złość w
rodzicielstwie”, „Emocje dziecka”, „Granice w rodzicielstwie”;
Rezultatami projektu było przeprowadzenie 16 godzin grupy wsparcia dla matek niemowląt, 9
godzin warsztatów psychoedukacyjnych/umiejętności wychowawczych, objęcie wsparciem
emocjonalnym 6 matek z niemowlętami, zwiększenie u uczestniczek poziomu zaufania do swoich
umiejętności i pewności siebie w roli matki, zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności na temat
radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami wychowawczymi u 21 uczestników warsztatów,
wyposażenie uczestników warsztatów w narzędzia radzenia sobie ze stresem, silnymi trudnymi
emocjami i
odpowiedzialnością w nowej roli, zmniejszenie odczuwalnego poziomu stresu i napięcia wśród
uczestniczek poprzez bycie w grupie i bycie z dzieckiem w warunkach pozadomowych,
umocnienie więzi w diadach matka-dziecko.
W ramach działalności odpłatnej przeprowadzono pięć 2-godzinnych pojedynczych warsztatów
dla matek, w kawiarni Szumiś Cafe przy ul. Nowolipie 25. Były to warsztaty z zaplanowanego
cyklu tematycznych spotkań pt. „Wsparcie i rozwój mam”, planowanego na okres 11.201706.2018. Wybrane tematy: „Kogo słuchać? Komu ufać? O wiedzy eksperckiej i intuicji”, „Co po
macierzyńskim?”, „High Need Baby”.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał).
Zarząd nie podejmował uchwał.
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5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
W 2018 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 35324,50 zł, w tym:
- z darowizn 2674,50 zł (w tym 500 zł funduszu założycielskiego oraz 250zł przekazu z
www.pomagam.pl),
- środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i gminy 31850 zł,
- z działalności odpłatnej 800 zł.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
Przychody uzyskane z odpłatnych warsztatów – 800zł.
Koszty – 800zł

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

35324,50 zł
0 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (tu: usługi księgowe, rejestracja domeny)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

32 558,4
2 766,1

0 zł

7 (prezes-realizatorka zajęć;
wiceprezes-koordynatorka i
realizatorka zajęć; 5
trenerów-realizatorów zajęć)
2 (z 5 powyższych), które
wystawiły rachunki
23 939,68
19 066,95

2 253
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7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
17252,95

7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
Fundacja nie udzielała pożyczek.

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Na koncie bankowym Fundacji na koniec roku 2018 pozostało 9,38 zł.
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
0 zł

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Nie wystąpiły.
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Nie wystąpiły.
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie wystąpiły.
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Nie wystąpiły.
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).
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Uzyskane dotacje z m.st. Warszawy (z dzielnic Wesoła, Wawer, Wola) na realizację projektów
– 31850 zł.
Koszty: 31850 zł
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja składała deklaracje CIT-8, CIT-8/0.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Fundacja nie przyjmowała ani nie dokonała takich płatności.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
Urząd dz. Wawer dokonał kontroli realizacji zajęć w postaci wizyty urzędniczki na pierwszych
zajęciach z cyklu „Spotkania z Leonem” w Przedszkolu Promyk. Urząd dz. Wesoła dokonał
kontroli dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu „Bliżej rodziców”. Urząd dz, Wola
dokonał kontroli realizacji projektu „Bliżej Mam na Woli” pod względem merytorycznym i
finansowym. W wyniku kontroli urzędu dz. Wola, Fundacja miała zwrócić kwotę za zakupioną
kawę dla uczestniczek grup wsparcia w wysokości 9,99zł.

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:
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