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t. Dane organizacii:

Fundacja po DRUGIE

KRS: 0000 385 460; data wpisu do KRS: 5.05.2011

NIP:9522107635

REGON: 74Ż92L276

ADRES: ul. Wiązana 2ŻB,04-680 Warszawa

STRONA WWW: www.podrugie.pl

ZARĄD:

Agnieszka Sikora - prezes;

Romuald Sadowski - wiceprezes;

Hubert lwanicki - sekretarz;

Katarzyna Chrzanowska - członek zarządu;

Joanna Szostak - członek zarządu'

2. Cele statutowe:

Na podstawie Statutu,,Fundacji po DRUGIE"

1) poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku iwsparcie w procesie usamodzielniania i

readaptacji społecznej wychowanków i bytych wychowanków placówek

resocjalizacyjnych dla nieletnich;
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2| zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się

patologii społecznej;

3) podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i

wykolejeniemspołecznYffi,WszczególnościWychowankówibyłychWychowanków
placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin;

4| wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej dla

nieletnich;

5) promocja iorganizacjawolontariatu;

6) przeciwdziałaniedemoralizacji;

7l upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet;

8) rozwijanie aktywności postaw obywatelskich;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i męŻczyzn;

10) wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną

środowiska izwierząt;

11) ochrona i Promocja zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych wychowanków placówek

resocjalizacyjnych dla nieletnich poprzez:

1) reedukację i dokształcanie;

Ż) realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z resocjalizacją' jak i

usamodzielnieniem wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych

oraz rozwijaniem ich zainteresowań;

3) pracę motywacyjną;

4l wparcie w sytuacjach kryzysowych;

5) realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu'

tytoniu i innych środków psychoaktywnych;

6) poszerzanie wiedzy o Polsce, Europie i świecie;

7) pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności;

8)organizowaniespotkańzartystami,naukowcami,przedstawicielamiwładz;

9) pomoc materialną caĘm rodzinom obecnych i byłych wychowanków placówek

resocjalizacyjnychorazrodzinompatologicznymizagrożonymwykluczeniem
społecznym;
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10)

11)
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13)
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niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej;

pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;

wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, pozarządowego i wszelkimi

podmiotami mogącymi wspierać ich w procesie integracji społecznej;

organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji

zawodowej;

14) przygotowanie do opieki nad dziećmi;

15) pracę z rodzinami obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz

pracę z rodzinami patologicznymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

L6) wspieranie procesu integracji wychowanków i byłych wychowanków placówek

resocjalizacyjnych dla nieletnich w środowisku otwartym; '

17) włączenie osób objętych opieką Fundacji w działania na rzecz innych jednostek;

18} podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami

zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie;

19) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji

zawodowych wychowanków i byłych wychowanków zakładów resocjalizacyjnych, jak

również ludzi i podmiotów z nimi współpracujących;

20) promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu - organizowanie

kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych i konferencji;

21) utworzenie platformy współpracy różnych podmiotów (zarówno sektora publicznego -
administracji rządowej i samorządowej, jak i pozarządowego) służącej wspieraniu osób

objętych opieką Fundacji;

22) tworzenie punktów integracji społecznej;

23) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz dążenie do rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów;

24) włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej z
wykluczeniem społecznym i resocjalizacją oraz budowaniem społeczeństwa

obywatelskiego;

25) inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością Fundacji;

26) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

27 | działalność cha rytatyvvną;

28) udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przezlarząd Fundacji.
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W okresie od 5.05.2011 do 31.12.2011 ,,Fundacja po DRUGIE" realizowała swoje cele

statutowe poprzezi

2.3.. Organizacja i prowadzenie akcji,, Biegnij po DRUG I E".

opis: Wychowanki placówek resocjalizaryjnych szyją fundacyjne maskotki - aniołki z jednym

skrzydełkiem.

Każda wychowanka szyjąca maskotki otrzymuje wynagrodzenie (nie przekracza ono 200 zł

miesięcznie) na podstawie umowy o dzieło podpisywanej z fundacją - W ten sposób fundacja

wpaja młodzieży zasady panujące na rynku pracy.

Doce|owo wychowanki biorące udział w akcji mają otrzymać wyprawkę od fundacji w chwili

opuszczania placówki. Akcja objęta jest patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Departamentu

Wykonania orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Cel: Wsparcie procesu readaptacji społecznej wychowanek piacówek resocjalizacyjnych i

wsparcie procesu usamodzielnienia.

Uczestnicy: wychowanki placówek resocjalizacyjnych dla dziewcząt w Mrozach, Falenicy i

Zawierciu (razem: 22 wychowanki)

Sposób dystrybucji maskotek: sklep internetowy na stronie fundacji oraz stoiska fundacyjne

tworzone podczas pikników i imprez zamkniętych za zgodą organizatorów; całkowity dochód

ze sprzedaży przeznaczony jest na cele statutowe fundacji.

Fundacja podjęta także współpracę z firmą ,,Polkomtel", która rozpoczęła dystrybucję

maskotek na terenie swojego biura w Warszawie. Fundacja przekazała pracownikom 50

aniołków.

Wyżej opisana działalność prowadzona jest na zasadach odpłatnej działalności pożytku

publicznego

środki finansowe uzyskane ze sprzedaży maskotek: 2 568,08 zł

środkiwypłacone wychowankom szyjącym maskotki (w ramach umowy o dzieło): 308 zł

Kolejne wypłaty będą realizowane pod koniec grudnia 2011.

Materiały, z których zostały wykonane aniołki fundacja uzyskała ze zbiórki koleżeńskiej oraz

od firmy AcUs, ul' Michała Paca37,04-386 Warszawa i z pracowni Gosi Baczyńskiej'

2.2 organizacja spotkań iwarsztatów w placówkach resocjalizacyjnych, a także poza ich murami,

odbywających się pod hasłem,,odkryj pasję".

Wakacyjne akcje motocyklowe w zakładach poprawczych w Mrozach (akcja:

,,Gorączka w Mrozach",2a.07.2011) i w Falenicy (akcja: ,,Drugiego też jest dzień

dziecka", 2.06.}OLL\. Akcje zo rga n i zowane przy wspa rci u,,Stowa rzyszenia VFR-OC'.

Fundacja po DRUGIE
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Liczba uczestniczek: 40 dziewcząt.

Cel: rozbudzanie pasjipoprzez kontakt z ludźmiz pasją, niesienie radości i uśmiechu.

Wizyta Gosi Baczyńskiej, znanej projektantki mody w zakładzie poprawczym W

Falenicy (05.07.2011)

Liczba uczestniczek: 15 osób

Cel: Spotkanie z ciekawym człowiekiem, ocena prac dziewcząt zajmujących się

krawiectwem, pogłębianie motywacjido pracy nad sobą'

WarsztaĘ lepienia z gliny w zakładzie poprawczym w Falenicy (L9.o7.2aL1)' Warsztaty

poprowadziła Marta Baranowska z Pracowni Plastycznej GAGA w Piasecznie.

Liczba uczestniczek: 14 osób

Cel: Poznawanie nowej techniki wykonywania prac plastycznych, rozbudzanie

zainteresowań. Działa nie terapeutyczne i usprawniające umiejętności'

Wizyta podróżnika Romualda Sadowskiego, zdobywcy ośmiotysięczników w zakładzie

poprawczym w Falenicy (23.08.2011)

Liczba uczestniczek: 18 osób

Cel: rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy o świecie'

Pomoc w zorganizowaniu warsztatów prowadzonych w zakładzie poprawczym W

Falenicy i Młodzieżowym ośrodku przy ulicy Barskiej w Warszawie przez Fundację

Culture Shock - ,,Warszawskie narracje"' (Realizacja projektu rozpoczęła się we

wrześniu 201'1)

Liczna uczestników: 30 osób

Cel: poszerzenie wiedzy o Warszawie i nabywanie umiejętności narracyjnych.

Wizyta wychowanek zakładów poprawczych w Zawierciu i Falenicy w Centrum Nauki

Kopernik - zajęcia w planetarium.

Liczba uczestniczek: 9 osób

Cel: zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie, ciekawa forma spędzania wolnego

czasu.

Udział wychowanek zakładu poprawczego w Mrozach W obsłudze Maratonu

Warszawskiego (25.09.2011)

Liczba uczestniczek: 10

Fundacja po DRUGIE
04-680 Warszawa
ul. Wiązana 22B
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Cel: wspieranie Wolontariatu, budowanie poczucia własnej Wartości, pomoc w

orga nizacji sportowej im prezy.

Rozgrywki futbolu amerykańskiego (8.10.2011') udział wychowanek zakładu

poprawczego w Falenicy w imprezie i organizacja stoiska fundacyjnego.

Liczba uczestniczek: 15

Cel: rozwijanie zainteresowań sportowych, promocja celów statutowych fundacji,

sprzedaż fundacyj nych maskotek.

Piknik ,,Fundacji cZE-NE-KA" i zawody psich zaprzęgów, organizacja stoiska

fundacyjnego przez wychowanki zakładu poprawczego w Falenicy.

Liczba uczestniczek:2

Cel: promocja celów statutowych fundacji, sprzedaż maskotek i wsparcie procesu

reada ptacj i społecznej po przez orga nizowa nie sprzedaży własnych wytworów'

Udział wychowanek zakładu poprawczego w pokazie mody Gosi Baczyńskiej

(14.10.2011)

Liczba uczestniczek: 2

Cel: uczestnictwo W życiu społecznym i kulturalnym miasta, rozbudzanie

zainteresowań oraz przyjęcie prezentu dla podopiecznych fundacji pralki od firmy

1.G., sponsora pokazu.

,,Seminarium kawowe" w kawiarni Starbucks w Promenadzie, w Warszawie dla

wychowanek zakładu poprawczego w Falenicy - nauka parzenia kawy (5.11.2011)

Liczba uczestniczek: 7 dziewcząt.

Cel: poszerzanie wiedzy na temat małej gastronomii, poznawanie zasad parzenia

kawy, pobyt w miłym otoczeniu i rozbudzanie ambicji.

Akcja ,,Bomby w Falenicy" _ wykonywanie ozdób świątecznych przez wychowanki i

byłe wychowankizakładu poprawczego w Falenicy, pod okiem arteterapeuty'

Liczba uczestniczek: 14 dziewcząt.

Cel: kreatywna forma spędzania czasu, wsparcie działań fundacji przez jej

podopiecznych (bombki będą sprzedawane w ramach bożonarodzeniowych akcji) -
(13.r.1.2011).

Akcja odbywa się na zasadach odpłatnej działalności pożytku publicznego, jej dochód

jest przeznaczony na realizację celów statutowych fundacji.
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Wizyta wychowanek Zakładu Poprawczego w Falenicy W pracowni Gosi Baczyńskiej

(t9.L2.20LLI

Liczba uczestnicze k : 7 dziew cząt.

Cel: rozwijanie zainteresowań poprzez obserwację i zapoznanie się ze specyfiką pracy

projektanta mody i pracowni krawieckiej.

Podsumowując, ,,Fundacja po DRUGIE" realizując wymienione w punktach warsztaty,

spotkania, działania ma na celu rozbudzanie pasji i zainteresowań wśród wychowanek

placówek resocjalizacyjnych, nabywanie nowych umiejętności, edukacja - poznawanie

nowych zagadnień, uczenie się nowych form spędzania wolnego czasu (w kreatywny sposób};

poprzez uczestnictwo w wolontariacie - budowanie własnej wartości, odkrywanie chęci do

pomagania innym, angażowania się w działalność społeczną.

2.3 Realizacja projektu,,Co mnie czeka gdy stąd wyjdę". {15.09.201L^L3.LŻ.Ż01L|

opis: Wychowanki zakładu poprawczego w Falenicy w ramach projektu napisały książkę pt'

,,Co mnie czeka gdy stąd wyjdę". opisaĘ w nim swoje prawdziwe historie. Rozliczyły się z
przeszłością. Przeanalizowały swoje życie i zachowanie. Każda odbyła również serię spotkań i

rozmów dotyczących planów na przyszłość. Projekt od strony wychowawczej nadzorował

dyrektor placówki, jednocześnie wiceprezes fundacji Romuald Sadowski. Wspólnie z

wychowankami rozpoczął pracę nad programami usamodzielnienia każdej z nich.

Wychowanki poznaty również proces powstawania książki.

Cel: terapia, radzenie sobie z przesztością i oceną samej siebie, wsparcie procesu

usamodzielnienia; poprzez wydanie ksiąŹki opowiadającej o losach wychowanek fundacja

promuje również ideę wspierania młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym i
pokazuje, że ich winy nie są tylko iwyłącznie spowodowane przez nich, ale również przezzłe

rodziny i niewydolne insĘtucje.

Uczestnicy: 11 dziewcząt z zakładu poprawczego w Falenicy

środkifinansowe: dotacja Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, małe granty i środki własne

fundacji.

Koszt i podział środków w projekcie:

10.000 zł _ Urząd Miasta Stołecznego Wszawy

800 zł - wkład własny fundacji

L75o zł - praca wolontariuszy

RAZEM: 12 550 zł

Dodatkowo fundacja poniosła koszty nie przewidziane w kosztorysie projektu, związane z obróbką i

wykonaniem fotografii - 290,28 zl

Fundacja po DRUGIE
04-680 Warszawa
ul. Wiązana 22B



r?o.
drulte

,,Fundacja po DRUGlE" zrealizowała również promocję wydania książki' odbyła się ona L4'L2'Ż0LLw

lokalu na Warszawskiej Pradze - ,,Skład butelek". W ramach wydarzenia została zaprezentowana

publikacja oraz odbył się peńormance pt' ,,Wyjście" przYgotowanY przez wychowanki zakładu

poprawczego w Falenicy (Teatr Tańca pracujący pod kierunkiem Anny Schmidt) oraz mini koncert

zespołu,ffW", w skład którego wchodzą byliwychowankowie MoWu przy ul' Barskiej'

Na to wydarzenie fundacja zaprosiła przedstawicieli ministerstw, urzędu miasta, dziennikarzy oraz

inne osoby współpracujące i wspierające fundację'

W związku z ograniczoną ilością egzemplarzy książki oraz z dużym zainteresowaniem publikacją

,,Fundacja po DRUGlE" zamieściła publikację w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej -
www.podrugie.Pl.

W dniu sporządzania sprawozdania liczba osób, które zajrzały do publikacji przekroczyła 4 500'

2.4 Realizacja projektu,,My dzieciaki z poprawczaka" (5'10'2011-3L.12'Ż0IL)

opis: Projekt polega na przygotowaniu multimedialnego spektaklu teatralnego pt'

,,Pojechańcy" spełniającego rolę edukacji społecznej młodzieży, pełniącego funkcję

prewencyjne. W ramach projektu w placówkach resocjalizacyjnych w Mrozach' Falenicy i

Studzieńcu odbywa się cykl warsztatów teatralnych. Młodzież współpracuje z reżyserem i

scenarzystami, a także z realizatorem filmowym. Część projektu opiera się na osobistych

historiach młodzieży, które są rejestrowane na zasadach filmu dokumentalnego'

Cel: edukacja społeczna mtodzieży i edukacja przez teatr; młodzież z placówek

resocjalizacyjnych poznaje elementy powstawania teatralnego przedsięwzięcia' bierze udział

w tworzeniu scenariusza, projekt służy również budowaniu poczucia własnej wartości'

Uczestnicy: 60 wychowanków placówek resocjalizacyjnych (Studzieniec , Mrozy, Falenica)

Środki finansowe: dotacja z Urzędu Marszatka Województwa Mazowieckiego i środki wtasne

fundacji.

Koszt i podział środków w projekcie:

19.o0o zł- Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego

11150zł - wkład własny fundacji

2250 zł - praca wolontariuszy

RAZEM: 324OO zl

Fundacja na realizację projektu otrzymała również dotację z Vattenfall Poland Sp' z o'o' w

wysokości 1o.0oo zł' Część środków przeznaczonych została na realizację przygotowań i

pokrycie wkładu własnego do projektu, pozostałe środki zostały wykorzystane na poszerzenie

oferty projektu o warsztaty muzyczne prowadzone przez muzyka i performera Jacka

Szymkiewiczaw7,P.wFalenicy'Rozwójprojektuplanowanyjestna2012rok.

Fundacja po DRUGIE
04-680 Warszawa
ul. Wiązana 22B
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2.5 Edukacja Przez TEATR.

opis: Fundacja stopniowo nawiązuje współpracę z warszawskimi teatrami i zabiera młodzież z

placówek resocjalizacyjnych na spektakle. Dzieci, które idą na przedstawienie piszą recenzję

sztukiiomawiająjejtreśćzczłonkamifundacji.Recenzjesąpublikowanenastronie
internetowej fundacji'

Cel: edukacja przeŻ teatr, pokazywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu'

pobudzaniewrażliwościiwyobraźni,zdobywaniewiedzyzzakresukultury.

UczestnicY: 24 osobY

Środki finansowe: bilety fundacja otrzymuje za darmo od teatrów; pokrycie kosztów podróży

związanych z dowiezieniem dzieci do teatru'

Poniesione kosztY: 9L,20 zl

2.6 Wprowadzenie na stronę internetową fundacji porad psychologicznych on_line'

Cel: fachowe wsparcie młodzieży ijej rodzin w trudnych sytuacjach życiowych'

W celu realizacji akcji fundacja podpisała umowę o współpracy na zasadach wolontariatu z

psychologiem Edwardem Jakubowiczem'

3'Wokresieod5'05.2011rokufundacjapodjęłarównieżdziałaniazmierzającedopromocji
celów statutowych i prezentacji"Fundacji po DRUGlE":

Fundacja prowadzi własną stronę internetową, którą redaguje prezes Agnieszka

Sikora. W redakcję strony włączani są podopieczni fundacji'

Mediaspołecznościowe.fundacjaprowadziwłasnyprofilnaFacebooku-obecnie
liczy on 660 osób.

Działania prowadzone przez fundację zostały nagłośnione w mediach: TVP lNFo'

Program3PolskiegoRadia,ProgramlPolskiegoRadia,RadioPLANETA,Radio
Warszawa, Dzień dobry TVN, Panorama WPZ

UdziatWPiknikuorganizacjiPozarządowychzorganizowanymwramachVl
ogólnopolskiego Forum organizacji Pozarządowych w Warszawie'

organizacjasesjitematycznejwramachVlogólnopolskiegoForumorganizacji
Pozarządowych w Warszawie pt. ,,oswoić i zacząć pomagać, jak przekonać innych do

wspieranialudzi,którzypopełniająprzestępstwalubciążynanichspołeczneodium,,'

UdziałwpiknikuorganizowanymprzezFundacjęCZE.NE-KAnawarszawskich
Bielanach w ramach, którego fundacja przygotowała własne stoisko'

UdziałwrozgrywkachfutboluamerykańskiegowWarszawie,naktórychfundacja
zorganizowała własne stoisko'

Fundacja Po DRUGIE
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4. Fundacja pomogła wychowankom i byłym wychowankom placówek resocjalizacyjnych

poprzez:

przekazanie darów rzeczowych byłym i obecnym wychowankom zakładu

poprawczego w Falenicy - ubrania dla dziewczyn i ich dzieci, sprzęt dla dzieci (wózki,

rowerki, zabawki), obuwie, sprzęt AGD;

przygotowanie wyprawki niemowlęcej dla byłej wychowanki zakładu poprawczego w

Falenicy (koszt: L3t,Ż4 zl)

pomoc pieniężna na zakup podręczników dla dzieci byłej wychowanki zakładu

poprawczego w Falenicy (koszt: PA zl)

pomoc pieniężna na zakup leków dla dzieci byłej wychowanki zakładu poprawczego w

Falenicy (koszt: 50 zł);

znalezienie darmowej opieki stomatologicznej dla byłej wychowanki zakładu

poprawczego w Faleniry (Magdzie wstawiono dwie nowe jedynki);

znalezienie wolontariusza_korepetytora dla wychowanki zakładu poprawczego w

Falenicy;

przygotowanie paczek świątecznych dla młodzieży z ośrodka kuratorskiego w

Warszawie oraz paczek świątecznych dla byłych wychowanek placówek

resocjalizacYjnYch.

Łącznie pomoc rzecz)wąi wsparcie fundacja skierowała do około 30 dziewcząt'

Akcja,,Pomagaj i pozbywaj się śmieci"'

opis: Fundacja w ramach poszukiwania funduszy na swoją działalność i pokrycie bieżących

kosztów utrzymania rozpoczęła zbiórkę zużytych tuszy i tonerów, która odbywa się na

podstawie umowy z firmą zajmującą się utylizacją tychże - Printeco S.A. z Krakowa'

Środki finansowe uzyskane ze zbiórki zużytych tonerów i tuszy: 367,5o zł

Rozpoczęła się również zbiórka plastikowych nakrętek. Zbiórka ma charakter koleżeński oraz

odbywa się na terenie zakładu poprawczego w Falenicy'

Fundacja we wskazanym w sprawozdaniu okresie nie prowadziła działalności gospodarczej'

Fundacja we wskazanym W sprawozdaniu okresie uzyskała następujące przychody:

dotacja z Urzędu Miasta Stotecznego Warszawy _ 10'000 zł

dotacja z firmy Vattenfall- 10.000 zł

dotacja z Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego - 1'9.000 zł

FBz WBK SA - 3000 zł

Fundacja po DRUGIE
04-680 Warszawa
ul. Wiązana 22B
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darowizna ze stowarzyszenia Kofeda: 5.000 zł na organizację szkolenia zawodowego

dla nieletnich i4.oo0,77 zł na przygotowanie iorganizację akcji,,Biegnij po DRUGIE"

przychód ze sprzedaży aniołków W ramach akcji,,BieBnij po DRUGlE":Ż8858,61ń

darowizny osób fizycznych: 550 zł

We wskazanym W sprawozdaniu okresie fundacja poniosła następujące koszty:

Koszty rea lizacj i celów statutowych : 43865,06 zł

Pozostałe koszty: 5508,50 zł

We wskazanym w sprawozdaniu okresie fundacja zatrudniła:

1 umowa o pracę: L14 etatu

Umowy o dzieło dla wychowanek zakładów w akcji ,,Biegnij bo DRUGIE, ŻŻ umowy (nie

przekraczające 20o zł/miesięcznie)

lnne umowy o dzieło (realizacja projektów):2 umowy

Umowy zlecenie (realizacja projektów): 4 umowy

Umowy dla wolontariuszy: t0 umów

Na dzień przedtożenia sprawozdania fundacja posiada na swoim koncie środki w wysokości:

LŻo56,25 zl. oraz w kasie L684,53 zl

10. Fundacja nie była jeszcze poddana żadnej kontroli'

11. W najbliższym czasie,,Fundacja po DRUGIE" planuje następujące działania:

kontynuacja akcji,,Biegnij po DRUGIE";

kontynuacja akcji ,,Edukacja przez TEATR";

uruchomienia akcji ,,Stare dżinsy nowy sznyt", w ramach której wychowanki i byłe

wychowanki zakładów poprawczych będą przerabiać stare dżinsy na torby i kolorowe

łaty;

bieżące monitorowanie konkursów grantowych i przystępowanie do konkursów' które

umożliwiają f undacji rea lizację celów statutowych'

12. Fundacja otrzymała również dotacje na działania, których realizacja rozpocznie się w 2012

roku:

,,Gdy zostanę MAMĄ" - 3 tysiące złotych od Fundacji Banku Zachodniego WBK -
projekt, którego celem jest wspieranie procesu świadomego macierzyństwa wśród

wychowanek placówek resocjalizacyj nych;
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,,NiedajsięzłapaćwSlECl,,-2'784zł-odFundacjiDzieciNiczyje_projektdotyczy
bezpiecznegokorzystaniazlnternetuibędzierealizowanywZ.P.wMrozach.

13. Do sprawozdania Fundacja za'Iącza:

1. odpisy uchwał:

- Uchwała o przyjęciu regulaminu z dn'28'04'2011;

- Uchwała dotycząca prowadzenia akcji "Biegnij 
po DRUG|E" z dn' 20'05'2011;

Uchwała dotycząca wpływów iwypływów gotówkowych z dn' 20'o5'Ż0LL;

Uchwała dotycząca udziału fundacji w Vl oFlP'ie z dn' 8'07 '207L;

Uchwała dotycząca rozliczania podróży służbowych z dn' 8'07'201-1;

Uchwała dotycząca organizacji zbiórki publicznej w kawiarni' Starbuks w Promenadzie' w

Warszawie z dn' L9.LO'2OIL;

UchwaładotyczącaorganizacjizbiórkiświątecznejnarzeczośrodkakuratorskiegoprzySądzie
okręgowym Warszawa Praga Południe' z dn' 19'10'2011'

2. scenariusz spektaklu opracowanv w ramach projektu ,,My dzieciaki z poprawczaka"

3. Książeczkę ,,Co mnie czeka gdy stąd wyjdę"

NiniejszesprawozdanieZarząd,,FundacjipoDRUGIE,,przedkładadoakceptacjiRady

,,Fundacji Po DRUGIE".
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