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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2010
DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
1. Nazwa: FUNDACJA „ NASZYM DZIECIOM „
2. Siedziba: 01-317 WARSZAWA UL. IRZYKOWSKIEGO 1A
3. Adres: 01-443 WARSZAWA ul. CIOŁKA 16
4. Data wpisu w KRS : SĄD GOSPODARCZY KRS NR.3356. DATA 1993.01.26
5. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 28.10.2004
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 0000218408
7. Numery identyfikacyjne: REGON 010143022, NIP:527-10-97-913
8. Skład organu zarządzającego; Zofia Małgorzata Górecka Kohman – Prezes,
Marta Karolina Złakowska – Członek Zarządu
9. Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Krystana Pochwalska
10. Cele statutowe organizacji:
Cele działania organizacji:
a)

Profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna,
prozdrowotna w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

b) Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, krajowymi
i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
c)

Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim.

d) Zdobywanie środków i zasobów materialnych w celu pomocy dzieciom, młodzieży i
rodzinom w zakresie pomocy społecznej.
e) Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych, którym bliskie są cele Fundacji.
Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:
1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
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Opieki całkowitej dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)
Pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania (PKD 85.32.D)
Pozaszkolnych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42.Z)
Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
Pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie
sklasyfikowaną (PKD 85.14.D)
f. Pozostałą działalność rekreacyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 92.72.Z)
g. Pozostałą działalność turystyczną (PKD 63.30.D)
h. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.C)
a.
b.
c.
d.
e.

2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w ust. 1
3. Promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.
Fundacja „Naszym Dzieciom” może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze statutem.
11. Sposób realizacji celów statutowych:
I. Prowadzenie całorocznej placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla
młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
 Klub Młodzieżowy „Pod schodami” w Warszawie przy ul. Irzykowskiego 1a:
 Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży
 Wyrównywanie braków szkolnych
 Dożywianie
II. Program skierowany do młodzieży „Różna Młodzież Jeden Cel”
Ramowe działania projektu:
 Animacja czasu wolnego
 Działania społeczne młodzieży
 Zajęcia stacjonarne:
 Warsztaty: psychoedukacyjne, doradztwa zawodowego
 zajęcia w pracowniach zainteresowań – komputerowe, dziennikarskie i telewizyjne, malarskie,
muzyczne, florystyczne, pierwszej pomocy
 spotkania tematyczne - klub filmowy, spotkania qultur, interdyscyplinarne młodzieżowe zespoły
projektowe
 młodzieżowe praktyki zawodowe
 Wsparcie wychowawcze, pedagogiczne, psychologiczne
 Wyjazdy szkoleniowe: letnie, zimowe i śródroczne z aktywnym wypoczynkiem, turystyką,
rekreacją psychoedukacją, sportami ekstremalnymi i survivalem,
III. „Wychowanie przez Pomaganie” Organizacja działań młodzieży na rzecz potrzebujących
 W ramach wolontariatu młodzieżowego:
 młodzież zorganizowała 2 imprezy dla społeczności lokalnej w postaci „Spotkania Wielkanocnego
i Wigilijnego”,
 uczestniczyła w 1 imprezie organizowanej przez JP2 – „Mieście Miłosierdzia”
 pomagała młodszym kolegom w nauce
 pomagała wychowawcom w organizowaniu zajęć dla dzieci
IV. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach: pływanie, alpinistyka, baseball i
softball dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją
 Zajęcia sportowe na basenie – „Od pływania do nurkowania”
 Zajęcia alpinistyczne - przygotowanie młodzieży do uprawiania turystki ekstremalnej
 Zajęcia sportowe na wyjazdach z elementami baseball i softball
V. Program „Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych skuteczną metodą ograniczania
ryzykownych zachowań wśród młodzieży
 Warsztaty Pt; „Umysł trenuje, twórczo czas wykorzystuję”
 Warsztaty Pt; „Graffiti – lustrzane odbicie”
VI. Samodzielne projekty młodzieżowe:
 Fotograficzny „ Mam marzenia”
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Muzyczny „Studio Projekt”
Pomocy dla bezdomnych, chorych zwierząt „ Kids Forever

VII. Zimowisko w Tatrach dla dzieci i młodzieży z programem aktywnego wypoczynku, sportów
zimowych, turystycznym i krajoznawczym
VIII. Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Młodzieżowym „Pod
Schodami” w czasie Zimy w Mieście dla młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii zimowych
IX. Kolonie dla dzieci i obóz młodzieżowy na Węgrzech „ Kosmiczne wakacje na Węgrzech”
X. Wspieranie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Bemowo:
 Całoroczny program zajęć wyrównywania deficytów rozwojowych ( intelektualnych, społecznych,
emocjonalnych ) dzieci w wieku 3,5 – 5 lat i wsparcie rodziny w „Klubie Przedszkolaka”
 Wyjazdy na wakacje zimowe i letnie
 Wolontariat młodzieżowy
 Zajęcia sportowe
XI. Rozdawnictwo darów rzeczowych pozyskanych z Fundacji Bank Żywności SOS
XII. Współpraca: międzynarodowa, z organizacjami, administracją, mediami, wolontariuszami
XIII. Współpraca z Fundacją „Dzieci Niczyje” w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom
Krzywdzonym Seksualnie
XIV. Uczestniczenie w pracach Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo
XV. Zdobywanie funduszy na działalność statutową poprzez udział w konkursach, od
sponsorów, 1% opp
12. Trzy główne z punktu widzenia wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego




Wychowanie, opieka, edukacja, terapia: dzieci, młodzieży, rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez prowadzenie całorocznej placówki
wsparcia dziennego w Klubie Młodzieżowym
Turystyka, rekreacja, sport, promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU

Programy współfinansowane ze środków
Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
„Zimowisko w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym z programem: aktywnego wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i
szkoleniowym”. Termin realizacji 01.02.2010 – 12.02.2010. Uczestnicy 25 młodzieży.
„Wychowanie przez Pomaganie” Organizacja działań młodzieży na rzecz potrzebujących,
którego celem było: przygotowanie i wspieranie młodzieży do pełnienia roli wolontariuszy oraz
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych. Termin realizacji 13.03.2010 do 12.12.2010
Uczestnicy 76 młodzieży.
"Kosmiczne wakacje na Węgrzech" Wakacje letnie dla młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym z programem aktywnego wypoczynku, szkoleniowym, kulturalnym,
sportów ekstremalnych. Działalność prowadzona poza granicami kraju na Węgrzech w
miejscowości Sellye w terminie 29.07.2010 – 15.08.2010 Uczestnicy 61 dzieci i młodzieży.
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Programy współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnicy Bemowo
Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”, placówki opiekuńczo – wychowawczej
wsparcia dziennego dla młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
Celem programu było zwiększenie dostępności do pomocy socjoterapeutycznej dla młodzieży z
rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie. Działalność Klub Młodzieżowy: w terminie
realizacji 01.01.2010 - 31.12.2010 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00
Uczestnicy: 188 młodzieży w tym 3 z niepełnosprawnością
Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych skuteczną metodą ograniczania ryzykownych
zachowań wśród młodzieży. Ograniczenie ryzykownych zachowań wśród młodzieży zagrożonej
marginalizacja poprzez uczestnictwo w nowoczesnych formach aktywności twórczej: warsztaty
„Umysł trenuje, twórczo czas wykorzystuję” i „Graffiti – lustrzane odbicie” termin realizacji
21.04.2010 - 31.12.2010. Uczestnicy: 54 młodzieży
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach: pływanie, alpinistyka,
baseball i softball dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją Termin realizacji
15.02.2010 – 10.12.2010. Uczestnicy zajęć pływania i alpinistyki 69 dzieci i młodzieży.
Program sportowy w ramach Zimy w mieście w Klubie Młodzieżowym „Pod
Schodami”. Termin 01.02.2010 – 12.02.2010. Uczestnicy 37 młodzieży.

Współpraca z PFDiM dotycząca udziału w konkursach na projekty
przygotowane i realizowane przez młodzież
Uczestnicy Klubu Młodzieżowego „Pod schodami” zrealizowali 3 samodzielne projekty:
Fotograficzny „ Mam marzenia”
Muzyczny „Studio Projekt”
Pomocy dla bezdomnych, chorych zwierząt „ Kids Forever”
Uczestnicy 20 młodzieży.

Projekt
współfinansowany
ze środków
rządowych MPiPS FIO
2010.

Dom Dziecka Nr 9
im. Lidii i Adama
Ciłkoszów
Warszawa ul.
Korotynskiego13

Program współfinansowany ze środków MPiPS FIO 2009/2010
z partnerami: Domem Dziecka Nr 9 w Warszawie, Fundacją „Możemy”
we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, Zespołem Szkół nr 48 im. Armii Krajowej
Warszawa ul. Irzykowskiego 1a,
„Różna Młodzież Jeden Cel”
Zrealizowane działania programu:
Zapobiegania marginalizacji młodzieży poprzez kompleksowe działania wychowawcze,
edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne.
Wspieranie młodzieży w samorealizacji przez zaoferowanie różnorodnej oferty rozwijającej
zainteresowania i pasje. Inspirowanie młodzieży do podejmowania aktywności społecznej.
Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010 Uczestnicy zajęć, warsztatów, wyjazdów
szkoleniowych 285 młodzieży w tym 7 młodzieży z niepełnosprawnością, 27 z Domów Dziecka.
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Fundacja „Naszym Dzieciom uczestniczyła w Festiwalu Dobroczynności
"Miasto Miłosierdzia".
Wolontariusze młodzieżowi z Klubu Młodzieżowego zaprezentowali: pokaz pierwszej pomocy,
wystawę fotograficzną, pokaz orgiami i tworzenia biżuterii, filmy z realizacji zadań Klubu
Młodzieżowego. Zorganizowali gry, zabawy, konkursy dla dzieci i młodzieży. Młodzież ze studia
muzycznego Klubu "Studio Projekt” zadebiutowała występami na scenie głównej festiwalu
Termin 29.05.2010. Uczestnicy 29 wolontariuszy młodzieżowych.

Programy edukacyjno-profilaktyczne realizowane na wyjazdach śródrocznych
współfinansowane ze środków Biura Edukacji Urzędu M.st. Warszawy i MPiPS FIO
Zorganizowaliśmy 3 wyjazdy śródroczne szkoleniowe dla uczestników Klubu Młodzieżowego:
Giżycko w terminie 06.05.10 – 09.05.10,
Przechlewo w terminie 05.07.10 – 09.07.10
Podlesice w terminie 05.11.10 – 07.11.10
Uczestnicy: 60 młodzieży

Program wychowawczy, opiekuńczy, edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym ze
wsparciem rodziców
realizowany we współpracy z TPD Warszawa Bemowo
„Klub Przedszkolaka” zajęcia dla dzieci w wieku 3,5 – 5 lat wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci
4-5 letnich ze wsparciem rodziny. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –
15.00 w lokalu Ogniska Wychowawczego TPD Dzielnicy Warszawa Bemowo w terminie: 02.01.2010 –
31.12.2010. W programie uczestniczyło 24 dzieci w wieku przedszkolnym, 28 rodziców i opiekunów.
.

Współpraca z Fundacją Bank Żywności SOS
Rozdawnictwo darów żywnościowych rodzinom podopiecznym Fundacji „Naszym Dzieciom”
pozyskanych z Fundacji Bank Żywności SOS. Ilość rodzin otrzymujących dary w postaci żywności 50.

Fundacja „Naszym Dzieciom” współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje
Jest w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym Seksualnie
Fundacja „Naszym Dzieciom” ma 2 wyszkolonych specjalistów w zakresie pomocy dzieciom
wykorzystywanym seksualnie. Organizujemy „przyjazny gabinet” przyjęć dla dzieci i młodzieży.
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Wolontariat w Fundacji „Naszym Dzieciom”
Pomoc wychowankom w nauce – 10 osób
Pomoc wychowawcom w ramach opieki i organizacji zajęć dla dzieci – 6 osób
Tłumacz na wyjazdach – 1 osoba
Prace remontowe i adaptacyjne Klubu – 12 osób
Transport darów z Banku Żywności – 2 osoby
Projekt i rozprowadzanie ulotek w ramach pozyskiwania 1%opp – 8 osób
Kontrole i wizytacje przeprowadzone w organizacji w 2010 roku
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przeprowadziło kontrolę „Zimowisko w Tatrach dla dzieci i
młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z programem: aktywnego
wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i szkoleniowym”. Termin realizacji 01.02.2010 –
12.02.2010 – wnioski pokontrolne: bez zastrzeżeń.
19.04.2010 r Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
wizytacja w Klubie Przedszkolaka - Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę nr 6/2010 w sprawie
zapewnienia środków umożliwiających kontynuację programu pod nazwą „Klub Przedszkolaka”
realizowanego w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy.
17.05.2010 r. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Wizyta w Klubie Młodzieżowym „Pod schodami” przy ul. Irzykowskiego 1 a.
Członkowie Komisji zwiedzili lokal Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”. M. Kohman Prezes
Fundacji „Naszym Dzieciom” przedstawiła członkom Komisji najważniejsze zagadnienia dotyczące
działalności Klubu oraz odpowiedziała na pytania.
21.10.2010 Departament Pożytku Publicznego MPiPS przeprowadził kontrolę realizacji programu
rządowego FIO „Różna Młodzież Jeden Cel” – wnioski pokontrolne – bez zastrzeżeń.
PRZYCHODY I KOSZTY
Wpływy

Wyszczególnienie

1. Dotacje/granty:

Źródło

Samorząd

134 130,-

MP i PS FIO

145 965,-

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
2. Wpłaty uczestników:

Zimowisko Kolonie i obóz letni

3. Składki członkowskie:

Nie dotyczy

4. Sponsorzy:

1% podatków
Darowizny
Wpłaty - instytucje

5. Inne (jakie?)

Przychody
Ogółem

Kwota

Wpłaty na rzecz fundacji osób
prywatnych
Odsetki

7 450,-

287 545,-

19 038,78

19 038,78

0,-

0,-

7 000,62
5 040,45 213,-

57 253,62

58.275,12

58.275,12

11,22

11,22
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422 123,74
Przychody ogółem
Wydatki
Lp.
Rodzaj wydatków
1. Wynagrodzenia, w tym:

Kwota

7.920,-

osobowe (etaty) kasjer,
umowy zlecenia, o dzieło dla realizatorów programów
skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin ( wychowawcy,
animatorzy zajęć, trenerzy warsztatów szkoleniowych,
konsultanci – pedagodzy, psycholodzy, koordynatorzy projektów )

187.919,-

wynagrodzenia dla członków zarządu

0,-

Narzuty od wynagrodzeń (ZUS, FP):

3.217,40

Opłaty za lokal – czynsz:
w tym czynsz za Klub Młodzieżowy

7.903,20

2.

3.

4.
Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz
nieczystości, ubezpieczenie lokalu):

0,-

5.
Opłaty za telefon, Internet :

5.014,45

6.
Koszty działalności:
- koszty realizacji programów w tym:
- koszty wyjazdów dzieci i młodzieży
- materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne, wyżywienie, środki
czystości, materiały piśmiennicze, nagrody, sprzęt do zajęć,
bilety wstępu
( tym wydatki z 1% w wysokości 7 000,62 zł. )
7.

184.818,68

3.799,48
Koszty wyposażenia, napraw, remontów Klubu Młodzieżowego,
busa Fundacji itp.:

8.
Pozostałe koszty:
- bankowe, pocztowe, opłat skarbowych, ubezpieczenie OC
OGÓŁEM WYDATKI

4.195,09

404 787,30

DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
( RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ) W 2010 ROKU
Biuro Edukacji Urządu m.st. Warszawy
„Zimowisko w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
Umowa nr BE/B/V/2/7/U – 11/3/2010//NGO z dnia 26.01.2010 dotacja 12 420 zł.
"Kosmiczne wakacje na Węgrzech" Wakacje letnie dla młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym
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Umowa nr BE/B/V/2/7/U-385/177/2010/NGO z dnia 28.06.2010 dotacja 28 830 zł
„Wychowanie przez Pomaganie” Organizacja działań młodzieży na rzecz potrzebujących
Umowa BE/B/V/2/9/1/U-82/35/2010/NGO z dnia 19.03.2010 dotacja 10 000 zł.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO
„Różna Młodzież Jeden Cel”
Umowa FIO 2009/2010 Nr 466 z dnia 14.08.2009 dotacja na 2010 rok w wysokości 145965 zł
Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach: pływanie, alpinistyka, baseball i softball dla
dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją
Umowa nr UD-I-SR/B/VIII/2/2/2d-13/2010 z dnia 12.02.2010 w wysokości 10000 zł
Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień Pt:
Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Pod schodami”
Umowa 3 letnia Nr UD-I-WSZ-B/VI/1/6-27/2010-2012/0623/10/0008/11/0005/12 z dnia 29.01.2010
dotacja na 2010 rok w wysokości 58 800 zl
"Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych skuteczną metodą ograniczenia ryzykownych zachowań
wśród młodzieży"
Umowa nr UD-I-WSZ-B/VI/1/6-47/2010/1560/10 z dnia 21.04.2010 w wysokości 14080 zł
Plany na 2011 rok

o
o
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Kontynuacja i rozszerzenie profilaktycznych, nowatorskich programów skierowanych do
młodzieżowy:
W Klubie Młodzieżowym „Pod schodami” w Warszawie na Bemowie przy ul. Irzykowskiego 1a
Zdobywanie funduszy na realizację programów skierowanych do młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: udział w konkursach, 1% dla OPP, od
sponsorów.
Kontynuacja współpracy dotyczącej wymiany młodzieży z krajów UE
Organizacja wyjazdów wakacyjnych, śródrocznych dla dzieci i młodzieży z programem promocji
zdrowia, aktywnego wypoczynku, integracyjnym i szkoleniowym
Wspieranie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Warszawie poprzez programy
skierowane do dzieci młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:
Prowadzenia Klubu Przedszkolaka
Budowanie lokalnej aktywności społecznej NGO
Pozyskiwanie partnerów, koalicjantów
Zdobywanie funduszy na działalność statutową Fundacji poprzez udział w konkursach
programowych oraz prezentując działalność Fundacji „Naszym Dzieciom” sponsorom,
instytucjom, organizacjom.
Promowanie działalności naszej organizacji poprzez prezentacje w mediach, na spotkaniach,
udział w konferencjach, spotkaniach, imprezach, rozdawnictwo folderów, na stronie
www.naszymdzieciom.org.pl
Pozyskiwanie 1% dla OPP.

Prezes Zarządu
Małgorzata Górecka Kohman

Przewodnicząca Rady
Krystyna Pochwalska
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