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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

"Fundacji po DRUGIE"

za rok 2012

1. Dane organizacji:

Fundacja po DRUGIE

KRS: 0000385460; data wpisu do KRS: 5.05.2011

NIP: 9522107635

REGON: 142921276

ADRES: ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa

STRONA WWW: www.podrugie.pl

ZARZĄD:

Agnieszka Sikora - prezes;

Romuald Sadowski - wiceprezes;

Katarzyna Chrzanowska - członek zarządu;

Joanna Szostak - członek zarządu.

2. Cele statutowe:

Na podstawie Statutu "Fundacji po DRUGIE"
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1) poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku wsparcie w procesie

usamodzielniania i readaptacji społecznej wychowanków i byłych wychowanków

placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich;

2) zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się

patologii społecznej;

3) podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i

wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków

placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin;

4) wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej dla

nieletnich;

S) promocja i organizacja wolontariatu;

6) przeciwdziałanie demoralizacji;

7) 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 i zwierząt;

11) ochrona i promocja zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych wychowanków placówek

resocjalizacyjnych dla nieletnich poprzez:

1) reedukację i dokształcanie;

2) realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z resocjalizacją, jak i

usamodzielnieniem wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych

oraz rozwijaniem ich zainteresowań;
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3) pracę motywacyjną;

4) 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) organizowanie spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz;

9) pomoc materialną całym rodzinom obecnych i byłych wychowanków placówek

resocjalizacyjnych oraz rodzinom patologicznym i zagrożonym wykluczeniem

społecznym;

10) niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej;

11) pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;

12) wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, pozarządowego

wszelkimi podmiotami mogącymi wspierać ich w procesie integracji społecznej;

13) 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;

16) 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;
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19) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji

zawodowych wychowanków i byłych wychowanków zakładów resocjalizacyjnych, j

również ludzi i podmiotów z nimi współpracujących;

20) promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu
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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

współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów;

24) włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej z

wykluczeniem społecznym

obywatelskiego;

resocjalizacją oraz budowaniem społeczeństwa

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

26) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

27) działalność charytatywną;

28) udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd

Fundacji.

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 "Fundacja po DRUGIE"realizowała swoje cele

statutowe poprzez następyjące projekty:

2.1 "Nie daj się złapać w SIECI"(01.02.2012 - 15.03.2012)

Opis: Działanie warsztatowe zmierzające do budowania prawidłowej postawy wobec korzystania z

internetu. W ramach działania uczestniczki stworzyły "Kodeks Bezpiecznych Zachowań w Sieci"

oraz zrealizowały krótkie filmiki prewencyjne.

Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z korzystania z sieci. Działanie zostało

Z dotacji FON: 2784,00 zł

zrealizowane w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach.

Uczestnicy: 18 wychowanek placówki

Środki finansowe: 2 784,00 zł
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Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji Dzieci Niczyje izostał prawidłowo rozliczony.

2.2 "Mam inne sposoby - czyli czysty jak łza" (15.04.2012 - 30.06.2012)

Opis: W projekcie zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne skierowanych do

wychowanków czterech placówek resocjalizacyjnych na Mazowszu (Laskowiec, Studzieniec, Mrozy,

Falenica), których celem było zapobieganie zażywaniu narkotyków przez młodzież.

Podsumowaniem warsztatów i pracy z młodzieżą było napisanie przez uczestników warsztatów

opowiadań pt. "Czysty jak łza". Opowiadania zostały opublikowane w formie książkowej, w wersji

elektronicznej na stronie "Fundacji po DRUGIE".W opowiadaniach wychowankowie opisali własne

doświadczenia związane z zażywaniem narkotyków, jak również zamieścili wnioski jakie wyciągnęli

w związku z uczestnictwem warsztatach. Najlepsze prace wychowanków zostały nagrodzone.

Cel: Zapobieganie uzależnieniom.

Uczestnicy: Wychowankowie czterech placówek resocjalizacyjnych z Mazowsza - Studzieniec,

Mrozy, Falenica, Laskowiec, zarówno dziewczęta jak i chłopcy w wieku od 13 do 21 lat. Ogółem ok.

50 osób.

Środki finansowe:

Dofinansowanie: 14300,00 zł

Środki finansowe własne: 2465,00 zł

Wolontariat: 4000,00 zł

Łączna wartość projektu: 20765,00 zł

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2.3 "Gdy zostanę MAMĄ... będę kochać nad życie dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza

Korczaka" (1.04.2012-29.06.2012)

Opis: Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów dotyczących świadomego macierzyństwa, w

trakcie których uczestniczki uczyły się opiekować dzieckiem (pielęgnacja, zdrowie, żywienie itp.) /)'

Poznały również trudy związane z byciem matką. Projekt ma charakter profilaktyczno/" /

wychowawczyi realizowany był w ramach RokuKorczakowskiego2012·01

W ramach projektu dziewczęta (wychowanki SdNi2P w FalenicyJ wzięły udział w zajęciach ~
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teoretycznych i praktycznych. W ramach teorii zapoznały się z zagadnieniami związanymi z ciążą,

porodem, opieką nad noworodkiem, ale również z zagadnieniami związanymi z podejmowaniem

ryzykownych zachowań seksualnych i antykoncepcją. Warsztaty teoretyczne kładą duży nacisk na

konsekwencje wynikające z picia alkoholu w czasie ciąży, zażywania narkotyków itp.

Część praktyczna polega na pracy wychowanek ze specjalną lalką - fantomem imitującym

zachowania noworodka. Opieka nad lalką, która jak prawdziwe dziecko wymaga całodobowej

pielęgnacji - przewijańie, karmienie, nawet przytulanie - pozwala uczestniczkom odczuć na własnej

skórze jak odpowiedzialna jest rola rodzica.

W ramach projektu powstała publikacja internetowa pt. "MATKA- nastolatka", którą stanowią

prawdziwe historie nastoletnich mam. Publikacja jest udostępniona na stronie internetowej

fundacji. Na dzień składania sprawozdania ma ponad 1000 odsłon.

Projekt realizowany w Falenicy pozwolił na wypracowanie dobrej praktyki, którą fundacja

wprowadza do kolejnych ośrodków.

Cel: zdobycie przez młode dziewczęta, przyszłe mamy, kompetencji rodzicielskich oraz

doświadczeń, dzięki którym będą potrafili stworzyć swoim dzieciom odpowiednie warunki do

prawidłowego rozwoju i wychowania, przeciwdziałanie wczesnemu zachodzeniu w ciążę i

podejmowaniu ryzykownych zachowań seksualnych.

Projekt został objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i Rzecznika Praw

Dziecka. Został objęty patronatem medialnym portalu - www.ngo.pl. Informacyjnej Agencji

Radiowej oraz Polskiego Radia 24.

Uczestnicy: wychowanki Schroniska dla Nieletnich Zakładu Poprawczego w Falenicy - 20

dziewcząt w wieku od 14 do 21 roku życia.

Środki finansowe:

Dofinansowanie: 9000, 00 zł

Środki finansowe własne: 8583,43 zł (w tym dotacja z WBK - Bank Dziecięcych Uśmiechów i środki

pochodzqce ze zbiórki publicznej realizowanej w sieci Starbucks]

Wolontariat: 1650,00 zł

Wartość projektu: 19233,43 zł
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Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy izostał prawidłowo rozliczony.

2.4 "Gdy zostanę MAMĄ... będę kochać nad życie dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza

Korczaka" w Cerekwicy Nowej (09.05.2012 - 30.11.2012)

Opis: Projekt dotyczący dojrzałego rodzicielstwa, jak w punkcie 2.3

Dodatkowo w ramach działania postał film dokumentalny "MATKA nastolatka", który opowiada o

przebiegu projektu i prezentuje prawdziwe historie nastolatek posiadających dzieci.

Uczestnicy: 40 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorzcdu Województwa Wielkopolskiego, jest w trakcie

rozliczania.

Środki finansowe:

Dofinansowanie: 20000,00 zł

Środki finansowe własne: 6775,00 zł

Wolontariat: 7100,00 zł

Wartość projektu: 33875,00 zł
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2.5 Bezpiecznie, ciekawie, radośnie ...

Opis: Przeprowadzenie kursu przygotowawczego na wychowawców wypoczynku - szkolenie dla

wolontariuszy.

Cel: zdobycie kwalifikacji i zdobycie certyfikatu wychowawcy wypoczynku przez wolontariuszy

fundacji.

Uczestnicy: 20 osób

Środki finansowe:

Dofinansowanie: 2800,00 zł

Środki finansowe własne: 957,00 zł

Wolontariat: 300,00 zł

Wartość projektu: 4057,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu m.st. Warszawy, prawidłowo rozliczone.

2.5 .Po prostu mnie KOCHAJ"(01.07.2012 - 31.12.2012)

Opis: Projekt dotyczy budowania prawidłowych relacji między wychowankami Schroniska dla

Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy i ich bliskimi - rodzicami/opiekunami. Projekt

umożliwił nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami wychowanek oraz przedstawicielami

służb mających wgląd w funkcjonowanie rodziny (pracownicy socjalne kuratorzy). Podjęte

działania pokazały, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest nie tylko dobrym pomysłem, ale

koniecznością.

W ramach projektu została zorganizowana konferencja "Praca z rodziną jako ważny element

wsparcia procesu resocjalizacji i usamodzielnienia wychowanków placówek resocjalizacyjnych -

teoria, praktyka, wyzwania", której celem było omówienie różnych metod pracy z rodziną

dysfunkcjonalną.

Honorowe patronaty nad projektem objął: Minister Pracy Polityki Społecznej oraz Komitet

Ochrony Praw Dziecka.
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Cel: Przygotowanie programów usamodzielnienia wychowanek w oparciu o współpracę ze

środowiskiem rodzinnym - realna ocena szans.

Uczestnicy: 19 wychowanek SdNiZP w Falenicy, konferencja - 30 uczestników - przedstawicieli

placówek resocjalizacyjnych z Mazowsza, kuratorów, sędziów, pracowników pomocy społecznej.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, w trakcie rozliczania.

Środki finansowe:

Dofinansowanie: 25000,00 zł

Środki finansowe własne: 6 783,00 zł

Wolontariat: 3 582,00 zł

Wartość projektu: 35 365,00 zł

2.6 "MAMO!"(03.09.2012 - 31.12.2012)

Opis: Przeprowadzenie cyklu warsztatów radiowych i literackich opartych o techniki

arteterapeutyczne, w efekcie których wychowanki napisały i nagrały słuchowisko radiowe

dotyczące macierzyństwa. Zadanie jest oparte na metodach twórczej resocjalizacji.

Cel: Nabywanie umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi

emocjami.

Uczestnicy: 20 wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej

Środki finansowe:

Dofinansowanie: 12000,00 zł

Środki finansowe własne: O zł

Wolontariat: 5000,00 zł

Wartość projektu: 17000,00 zł

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa

rozliczania.
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2.7 .Hope 4 Street - edukacja przez sztukę" (10.09.2012 - 08.12.2012)

Opis: Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga Północ uczęszczających do

świetlicy socjoterapeutycznej "Mały Książę" i polegało na edukacji przez sztukę. W ramach projektu

dzieci wzięły udział w warsztatach muzycznych i radiowych, została nagrana płyta hip-hopowa

.Prskie bity", został zorganizowany koncert zespołu.

Cel: wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności wyrażania własnych przeżyć i odczuć w

konstruktywny i twórczy sposób oraz budowanie poczucia własnej wartości, które w przypadku

adresatów zadania jest często zachwiane. Zadanie pozwala pogłębić i budować umiejętności

twórczego myślenia, wyznaczyć kierunki pracy nad sobą, rozbudzić motywację.

Uczestnicy: 20 dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "Mały Książę", oraz dwie wychowanki SdNiZP

w Falenicy.

Środki finansowe:

Finansowanie: 8780,00 zł

Środki finansowe własne: O zł

Wolontariat: Ozł

Łączna wartość projektu: 8780,00 zł

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu Inst. Warszawy, jest w trakcie rozliczania.

3. Inne działania podejmowane przez Fundację po DRUGIE pozwalające na realizację

celów statutowych organizacji.

3.1 Kartki Bożonarodzeniowe dla Fundacji po DRUGIE

Opis: Wychowankowie placówek resocjalizacyjnych (SdNiZP w Falenicy oraz MOW w Cerekwicy

Nowej), a także dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "Mały Książę" na Pradze wykonały kartki

świąteczne na rzecz Fundacji po DRUGIE. Kartki zostały przekazane fundacji jako darowizna na cele

statutowe w 2011 roku. Fundacja otrzymała również bombki wykonane przez uczestników.

~,
Cel: aktywizowanie wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz dzieci wywodzących się ze / I
środowisk defaworyzowanych do działania na rzecz innych (w tym przypadku na rzecY~/1
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Uczestnicy: 11 autorek książki "Co mnie czeka ..." , studenci uczelni Pedagogium, Rada Nauk0'

uczelni - razem 80 osób. '" ~

~~1'
'1t 'iK .•

~1~C(l

Uczestnicy: 40 osób

Łączny dochód ze sprzedaży kartek i bombek: 1750,00 tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych zero

groszy

Sprzedaż kartek świątecznych firmie Bell: 1965,00 zł tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych

3.2 Organizacja i prowadzenie wydarzenia .Poprawczak z kolędą"

Opis: 2 lutego 2012 w kino kawiarni "Stacja Falenica" odbyło się spotkanie z kolędą. Odbył się

uroczy spektakl taneczny pt. "Królowa Śniegu" opracowany przez wychowanki SdNiZP w Falenicy.

Została również zorganizowana prac plastycznych wykonanych przez chłopców z ZP w Laskowcu.

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowanie poczucia własnej wartości

wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz wpływanie na zmianę stosunku społeczeństwa do

podopiecznych fundacji (walka z ostracyzmem).

Uczestnicy: Wychowanki SdNiZP w Falenicy. wychowankowie ZP w Laskowcu, zaproszeni goście.

(Razem 70 osób)

W ramach wydarzenia odbyła się również zbiórka publiczna na mocy decyzji AO/453/2011

oraz decyzji nr AO/21/2012 wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Zbiórka odbywała się

poprzez sprzedaż przedmiotów i zbiórkę datków (o zbiórce mowa w punkcie 6.2 niniejszego

sprawozdania).

3.3 "Co mnie czeka gdy stąd wyjdę" w PEDAGOGIUM- 29 lutego 2012 r.

Opis: W Wyższej Szkole Nauk Społecznych - PEDAGOGIUM w Warszawie odbyła się promocja

publikacji "Co mnie czeka gdy stąd wyjdę". Książeczka napisana przez jedenaście dziewcząt z

Zakładu Poprawczego w Falenicy trafiła w ręce studentów, którzy w przyszłości będą pracować

właśnie z takimi jak one - autorki książki. (Książeczka była wydana w ramach działania

prowadzonego przez fundację w 2011 roku).

Cel: Opowieści dziewcząt pozwoliły przybliżyć studentom uczelni pedagogicznej problematykę

związaną z ich przyszłą pracą; z kolei dziewczęta (wychowanki SdNiZP w Falenicy) zapoznały się z

uczelnią.
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Za zgodą władz Uczelni odbyła się również sprzedaż fundacyjnych maskotek (aniołków z jednym

skrzydełkiem).

Kwota uzyskana w ramach sprzedaży: 150 zł sto pięćdziesiąt złotych zero groszy

3.4 "Ojczysty dodaj do ulubionych"

Opis: Młodzież z zakładów poprawczych wzięła udział w uroczystej Gali Języka Polskiego "Ojczysty

dodaj do ulubionych". Uroczysta gala, która odbyła się w Teatrze Polskim rozpoczęła kampanię

społeczno-edukacyjną organizowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod

patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Cel: Edukacja kulturalna młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych.

Uczestnicy: 20 osób - dziewczęta i chłopcy z placówek resocjalizacyjnych w Falenicy i Studzieńcu,

Koszty przyjazdu wychowanków zostały pokryte przez placówki. Bilety na wydarzenie fundacja

otrzymała nie odpłatnie od Narodowego Centrum Kultury.

3.5 Czy każda szansa jest szansą? - pokaz filmu .Plac zabaw" (8 maja 2012 r.)

Opis: W Stacji Falenica został zorganizowany pokaz filmu "PLAC ZABAW", który opowiada historię

Oli Gietner, dziewczyny, która będąc wychowanką placówki resocjalizacyjnej zagrała u Roberta

Glińskiego w "Cześć Tereska". Miła wtedy 15 lat. Rola w filmie zdaniem wielu osób miała być dla niej

przepustką do nowego, lepszego życia. To była szansa, która trafia się raz na tysiąc. Czy Ola ją

wykorzystała? Jak dziś wygląda jej życie?

Pokaz filmu skierowany był do wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz praktyków. Po

filmie odbyła się dyskusja dotycząca wykorzystywania szans, które pojawiają się na drodze

wychowanków i możliwości usamodzielnienia.

Cel: znalezienie odpowiedzi na pytanie co robić, żeby wychowankowie zakładów poprawczych

dobrze startowali w życie po wyjściu z placówki. Dyskusja opierała się o spostrzeżenia

wychowanków

Uczestnicy: Przedstawiciele władz miasta, policji, sądów, pedagodzy placówek resocjalizacyjnych i

uczelni pedagogicznych, młodzież przebywająca w PI~cówkach resocjalizacyjnych. Ok. 70 osób. 0'
W ramach wydarzenia odbyła się sprzedaż aniołków i wyrobów wykonanych przez wychowan~~
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placówek resocjalizacyjnych przekazanych fundacji na łączną kwotę 700 zł siedemset złotych.

3.6 Noc Muzeów - kulturalny oddech od zakładów, (19 maja 2012 r.)

Opis: Fundacja przed Muzeum Etnograficznym w Warszawie przygotowała stoisko, na którym

zaprezentowała rękodzieło wykonywane przez wychowanków placówek.

Cel: Edukacja społeczna i kulturalna młodzieży z placówek resocjalizacyjnych, promocja działań

fundacji.

Uczestnicy: wychowankowie placówek resocjalizacyjnych w Falenicy i Studzieńcu - razem 10 osób.

W ramach Nocy Muzeów odbyła się sprzedaż rękodzieła i wyrobów krawieckich przekazanych

fundacji przez SdNiZP w Falenicy na łączną kwotę: 2.540 zł dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych

3.7 Dzień Dziecka

Opis: 26 maja w Międzylesiu przed Centrum Zdrowia Dziecka odbył się wielki piknik pod hasłem

"Wieziemy uśmiech na dwóch kółkach" organizowany przez Stowarzyszenie Motocyklistów VFR-

OC. W obsłudze imprezy i niesieniu uśmiechu pomogły podopieczne fundacji - dziewczyny i
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie, obsługiwały stoiska, pomagały w

opiece nad chorymi dziećmi.

Cel: Wypracowywanie kompetencji społecznych, trening empatii.

Uczestnicy: 10 wychowanek MOW nr 2 w Warszawie, 3 wychowanki SdNiZP w Falenicy

W ramach pikniku odbyła się sprzedaż fundacyjnych aniołków i rękodzieła przekazanego fundacji

przez wychowanki SdNiZP w Falenicy na łączną kwotę - 1350 zł tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych

3.8 Impreza plenerowa - sierpień 2012 r.

Opis: Na zakończenie sezonu wakacyjno-letniego "Fundacja po DRUGIE" we współpracy Klubem

Kultury Falenica zorganizowała imprezę plenerową pt. "Odjazd lata". W wydarzeniu wzięły udział

wychowanki SdNiZP w Falenicy oraz dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "Mały Książę".

Wydarzenie odbyło się na terenie Domu Kultury Falenica.

Cel: promocja działań fundacji, prezentacja dokonań

Uczestnicy: 200 osób
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W ramach wydarzenia odbyła się loteria fantowa na rzecz Fundacji po DRUGIE oraz sprzedaż

wyrobów - rękodzieła (w tym aniołków).

Dochód z loterii fantowej (wpłacony na konto fundacji): 1300 zł tysiąc trzysta złotych

Sprzedaż aniołków i rękodzieła: 3254,00 trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote zero groszy

3.9 Mikołajki - 6 grudnia 2012 r.

Opis: 6 grudnia w Teatrze Druga Strefa odbyła się premiera płyty "Praskie bity". Na mikołajkowym

spotkaniu, które "Fundacja po DRUGIE" zorganizowała dla dzieciaków z ubogich warszawskich

rodzin odbył się koncert Hope 4 Street. Fundacja wspólnie z przyjaciółmi i wolontariuszami

przygotowała prezenty mikołajkowe dla dzieci (131 paczek)

Cel: promocja płyty i projektu Hope4Street; wsparcie dzieci z ubogich rodzin z terenu Warszawy

Uczestnicy: dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej Mały Książę oraz dzieci z biednych

warszawskich rodzin, rodzice, opiekunowie - ok 150 osób

3.10 Akcja społeczna "Chcę być z Tobą MAMO!"

W lipcu 2012 roku Fundacja po DRUGIE rozpoczęła akcję społeczną, której celem jest utworzenie

oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt.

W październiku w Pedagogium w Warszawie odbyła się debata z udziałem polityków i

przedstawicieli resortów edukacji i sprawiedliwości dotycząca wprowadzenia zmian systemowych.

W listopadzie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w czasie konferencji pt. .Nieletnie

macierzyństwo - aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne. Od teorii do praktyki" również został

poruszony problem niepełnoletnich matek z placówek resocjalizacyjnych w kontekście

prowadzonej przez fundację akcji.

W styczniu 2013 roku Fundacja po DRUGIE otrzymała dotację z Fundacji im. S.Batorego, która

zostanie przeznaczona na opracowanie rozwiązań systemowych w tym zakresie.

4. Działalność gospodarcza

4.1 Fundacja po DRUGIE uruchomiła działalność szkoleniową, w ramach której przeprowadziła

warsztaty pt. "Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ" w następujących ośrodkach:

1 Zakład Poprawczy w Zawierciu;

2 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu;
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3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Zajęcia miały formę szkoleń dla wychowanków jak również dla kadry ośrodków.

Z każdą placówką/instytucją zostały podpisane stosowne umowy, do których fundacja wystawiła

rachunki - odpowiednio: 2500 zł (ZP w Zawierciu, warsztaty opłacone przez fundację "Żyć na

nowo"); 2900 zł (MOS Wrocław); 3500 zł (PCPR).

Łącznie uzyskano: 8900 zł osiem tysięcy dziewięćset złotych

4.2. Opracowanie programu KULTUROTECHNIKA

W ramach działalności gospodarczej został opracowany program .Kulturotechnika" dla

Narodowego Centrum Kultury dotyczący działań twórczej resocjalizacji.

Dochód: 6500 zł sześć tysięcy pięćset złotych

4.3 Sprzedaż rękodzieła wychowanków

Rękodzieło było przekazywane fundacji na zasadzie darowizny na cele statutowe.

Łączna wartość sprzedaży rękodzieła wyniosła: 20091,70

4.4 Sprzedaż koszulek z nadrukiem "Na bycie mamą składa się wiele rzeczy"

Koszulki były wykonane przez firmę MEGANADRUKI,z którą fundacja podpisała stosowną urnowę.

Sprzedaż była prowadzona w sklepie internetowym fundacji oraz innych sklepach internetowych, z

którymi fundacja nawiązała współpracę,

Łączna wartość sprzedaży koszulek wyniosła: 814 zł osiemset czternaście złotych

5. Fundacja pomagała wychowankom i byłym wychowankom placówek resocjalizacyjnych

poprzez:

1 Wsparcie finansowe: 1900 zł

Wsparcie finansowe było udzielane na mocy decyzji prezes zarządu zawierającej opis

sytuacji podopiecznego oraz uzasadnienie.

2 Wsparcie rzeczowe:

Fundacja na bieżąco otrzymuje dary rzeczowe, głównie od osób, które śledzą

działania organizacji poprzez serwis społecznościowy. Dary są w miarę potrze

przekazywane potrzebującym. Należy podkreślić, że organizacja wnikliwie '1<1~Ft [( ~I
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sytuację podopiecznych zgłaszających się z prośbami o wsparcie, tak by uniknąć

przekazywania darów osobom, które w rzeczywistości tej pomocy nie potrzebują.

Ze wsparcia rzeczowego fundacji skorzystało w minionym roku około 30 osób.

3 W ramach akcji "Mikołajki Hope 4 Street" zostały przekazane paczki dla 131 dzieci z

ubogich rodzin z terenu Warszawy. Dary zostały zebrane wśród przyjaciół i

znajomych osób związanych z fundacją.

6. Zbieranie funduszy na działalność statutową fundacji:

6.1 Akcja .Pomaga] ipozbywaj się śmieci".

Opis: Fundacja w ramach poszukiwania funduszy na swoją działalność i pokrycie bieżących
kosztów utrzymania w 2012 kontynuowała 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: 498, 53 czterysta złotych
dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze

6.2 Zbiórki publiczne

a) zbiórka publiczna przeprowadzona za zgodą Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie
decyzji nr AO/453/2011 oraz decyzji nr AO/21/2012 przeprowadzonej w dniach
15.12.2011 do 31.04.2012 w kawiarni Starbucks - Promenada ul. Ostrobramska 75c w
Warszawie oraz w dniu 2.02.2012 w KINOkawiarni Stacja Falenica ul. Patriotów 44 w
Warszawie

Cel: organizacja warsztatów i zajęć rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne dla
podopiecznych SdNiZP w Falenicy

Zebrano: 925,61 zł dziewięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy.

b) zbiórka publiczna w kawiarniach Starbuks przeprowadzona za zgodą Prezydenta m.st.
Warszawy - decyzja AO/192/2012

Cel: organizacja warsztatów i zajęć rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne dla
podopiecznych SdNiZP w Falenicy .

Zebrano: 1188 zł tysiąc sto osiemdziesiąt osiem złotych

c) Fundacja rozpoczęła również zbiórkę publiczną na rzecz dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej "Mały Książę" w Warszawie. )
Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 34/2012
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200,00 dwieście złotych

7. W 2012 roku Fundacja podjęła również działania zmierzające do promocji celów

statutowych i działalności:

./ Fundacja prowadzi własną stronę internetową, którą redaguje prezes Agnieszka Sikora .

./ Media społecznościowe - fundacja prowadzi własny profil na Facebooku - obecnie liczy on

970 osób .

./ Działania prowadzone przez fundację zostały nagłośnione w mediach: TVP1 i TVP2, TVN
Program 3 Polskiego Radia, Program 1 Polskiego Radia, Polskie Radio 24, Radio dla Ciebie .

./ Organizację konferencji, o których mowa powyżej .

./ Patronaty nad poszczególnymi działaniami fundacji - Komitet Ochrony Praw Dziecka,
Rzecznik Praw Dziecka, Minister Pracy i Polityki Społecznej, portal - www.ngo.pl. Radio Roxy,
Polskie Radio 24, Informacyjna Agencja Radiowa, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

8. Fundacja we wskazanym w sprawozdaniu okresie uzyskała następujące przychody:

a) dotacje ze środków publicznych:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy: 20580,00 zł

Samorząd Województwa Wielkopolskiego: 32000,00 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 14300,00 zł

Wojewoda Mazowiecki: 25000,00 zł

b) dotacje/darowizny - źródła prywatne:

PGNiGTerminka - 10000,00 zł

Grant Fundacji Dzieci Niczyje - 2784,00 zł

Bell - 4000,00 zł

c) darowizny od osób fizycznych: 13975,88 zł
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d) sprzedaż wyrobów wykonanych przez wychowanków

20091,70 zł

e) sprzedaż koszulek z nadrukiem: 814,-



f) pozostała działalność gospodarcza: 15400,00 zł

9. We wskazanym w sprawozdaniu okresie fundacja poniosła następujące koszty:

Koszty realizacji celów statutowych: 136854,70 zł

Administracja: 28409,39 zł

Pozostałe koszty: O

Należy zaznaczyć, że od 19.09.2012 fundacja wynajmuje pokoje (biuro fundacji) od Związku

Nauczycielstwa Polskiego, przy ul. Smulikowskiego 4, w których prowadzi biuro fundacji i

uruchamia (w trakcie realizacji) Ośrodek Pomocy i Terapii po DRUGIE.

Miesięczny koszt biura wynosi: 738,00 zł siedemset trzydzieści osiem złotych

10. We wskazanym w sprawozdaniu okresie fundacja zatrudniła:

Umowy o pracę: 3

Staż: 1

Umowy o dzieło: 15

Umowy zlecenie: 17

Umowy dla wolontariuszy: 15

W roku 2012:
• wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wyniosły 15860,45
• wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 89559
• pożyczki udzielone przez Fundację po DRUGIE:brak
• wartość nabytych przez Fundację po DRUGIEobligacji: nie były nabyte
• wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie było;
• nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to

nabycie: nie było;
• nabytych pozostałych środkach trwałych: cztery lalki (symulatory niemowląt) - łączna

wartość: 15583,43.; wpisane do ewidencji środków trwałych fundacji
• wartość aktywów: 10889,82. i zobowiązań 7145,73 -".

W odniesieniu do wyników finansowych działalności zleconej przez podmioty państwowe i J
samorządowe w związku z uzyskanymi dotacjami o których mowa w sprawozdaniu informujemy' :;;;'
Fundacja otrzymała dotacje w łącznej wysokości 94664 zł. /
Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów z tytułu otrzymanych dotacji. Wkład własny w_
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projektach został przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu. Wyniósł łącznie: 29307,81.zł.

Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach
podatkowych. Fundacja złożyła deklaracje PIT-4R, PIT-8R, CIT8 i wszystkie zostały zapłacone.
Zapłacone zostały również wszystkie rozliczenia ZUSzwiązane z pracownikami i zleceniobiorcami.

W 2012 roku była prowadzona działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży rękodzieła,
działalności szkoleniowej i prac badawczo-rozwojowych.

Fundacja po DRUGIE prowadziła rachunek bankowy:
Alior Bank 9124900050000452054002258; saldo rachunku na koniec 2012 roku wyniosło
6043,93 zł
Oraz rachunek wyodrębniony do zbiórki publicznej: Alior Bank 03 2490 0005 0000 4600 3239
0612, którego saldo na koniec roku 2012 wyniosło: 200 zł.

11. Na dzień 31.12.2012 fundacja posiadała na swoim koncie i w kasie środki w wysokości:

10889,82 zł

12. Fundacja nie była jeszcze poddana kontroli. W ramach projektu "MAM INNE SPOSOBY, czyli

czysty jak łza" odbyła się wizytacja urzędników nadzorujących projekt.

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

realizacja projektu "Chcę być z Tobą MAMO!"(grant z Fundacji im. Stefana Batorego);

- wydanie książki "Dziewczęta z poprawczaka" we współpracy z Pedagogium - Wyższą

Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie;

rozwój działalności szkoleniowej i uruchomienie Ośrodka Pomocy i Terapii po DRUGIE;

bieżące monitorowanie konkursów grantowych i przystępowanie do konkursów, które

umożliwiają fundacji realizację celów statutowych.

Niniejsze sprawozdanie Zarząd "Fundacji po DRUGIE" przedkłada do akceptacji Rady "Fundacji po

DRUGIE".
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vzAtĄtZNIkI DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO FUNDACJI PO DRUGIE:

1. UZl-6.01.2012- Uchwała Zarządu dotycząca przyznawania wsparcia finansowego i

rzeczowego podopiecznym fundacji
2. UZ2-6.01.2012 - Uchwała Zarządu dotycząca rozliczania wsparcia finansowego
3. UZ3 - 6.01.2012 - Uchwała Zarządu dotycząca ochrony danych osobowych
4. UZ1- 30.03.2012 - Uchwała dotycząca zatrudnienia Agnieszki Sikory na stanowisku

koordynatora ds. projektów
5. UZ2 - 30.03.2012 - Uchwała dotycząca zatrudnienia Katarzyny Chrzanowskiej na

stanowisku prawnika
6. UZ -10.05.2012 - Uchwała dotycząca akcji "Biegnij po DRUGIE"
7. UZl - 17.08.2012 - Uchwała dotycząca zatrudniania stażysty
8. UZ2 - 15.09.2012 - Uchwała dotycząca rozliczania podróży służbowych
9. UZl - 15.09.2012 - Uchwała dotycząca wynajęcia lokalu
10. UZ1- 1.10.2012 - Uchwała dotycząca przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa
11. UZ2 - 1.10.2012 - Uchwała dotycząca powołania na stanowisko Administratora

Bezpieczeństwa Informacji oraz nadania uprawnień członkom Zarządu Fundacji po

DRUGIE
12. UZ1- 7.12.2012 - Uchwała dotycząca zatrudnienia Małgorzaty Cwaliny na stanowisku

asystentki Zarządu
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