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Numer KRS – 0000385536 
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Prezes Zarządu – Dorota Ziółkowska-Maciaszek 
V-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Klimko-Damska  
Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji – Paweł Maciaszek 
                                                                
Celem Fundacji jest:  
 

1. Niesienie pomocy psychologicznej rodzinom i osobom w kryzysie i trudnej 
sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie 
okołorozwodowym. 

 
2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
     i ochrony praw dziecka; 
 
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przyczyniającym się 

do rozpadu więzi rodzinnych; 
 
4. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości 

rodziny wzorców zachowań społecznych; 
 

5. Propagowanie umiejętności psychospołecznych związanych z rzeczywistą 
dbałością  o rodzinę; 

 
6. Propagowanie idei równowagi praca-życie, mediacyjnego stylu rozwiązywania   
     konfliktów rodzinnych oraz promocja zdrowego stylu życia; 

 



7. Informowanie opinii publicznej o aktualnych wynikach badań na temat: 
 
      - skutków rozwodów i kosztów emocjonalno-społecznych  
      - mechanizmów rządzących życiem rodzinnym i kryzysów rozwojowych w  
        rodzinie  
      - sprawdzonych sposobów radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi i  
        sytuacyjnymi; 

 
8. Prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych 

przyczyniających się do lepszego rozumienia rodziny i sposobów na jej 
wspieranie; 

 
9. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;  

 
10. Propagowanie idei wolontariatu w ramach wspierania rodziny i dziecka w  
      kryzysie okołorozwodowym; 

 
11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn jako rodziców; 

 
12. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między  
      Społeczeństwami Unii Europejskiej; 

 
  

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych 

 

W roku 2017 realizowaliśmy cele statutowe określone w statucie Fundacji w postaci 

wsparcia psychologicznego dla osób i par oraz rodziców, mediacji, prowadzenia 

grup wsparcia, a także organizacji form psychoedukacyjnych dla par oraz dla 

rodziców (warsztaty, wykłady). Realizowaliśmy też cele związane z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym oraz związanych z 

zapobieganiem utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości rodziny wzorcom 

zachowań społecznych. Propagowaliśmy mediacyjne podejście do rozwiązywania 

problemów w rodzinie. A także informowaliśmy opinię publiczną na temat skutków 

rozwodu i mechanizmów rządzących zżyciem rodzinnym.  

Formy działania to przede wszystkim: 

- konsultacje i pomoc psychologiczna dla par w kryzysie, w tym kryzysie 

okołorozwodowym 

- mediacje dla par, w tym mediacje okołorozwodowe wraz z wypracowywaniem 

porozumień rodzicielskich w postaci tzw. planów wychowawczych 



- psychologiczne konsultacje oraz grupy wsparcia dla osób w kryzysie 

okołorozowodowym, (dla kobiet i dla mężczyzn)  

- psychoedukacja z zakresu psychologii rodziny i związku – warsztaty, wykłady, 

warsztaty dla par 

- psychoedukacja dla rodziców 

- psychoedukacja dla par planujących wspólne życie (tzw. świeckie kursy 

przedmałżeńskie) 

- programy nastawione na podtrzymywanie prawidłowych więzi rodzinnych dla 

ojców i matek (oraz ich rodzin) osadzonych w zakładach karnych 

- organizowanie form integracji rodzin w postaci pikników rodzinnych 

- popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat skutków rozwodu i zapobieganiu 

kryzysom w rodzinie poprzez artykuły i wywiady w prasie popularnej (m.in. Wysokie 

Obcasy, Polityka) oraz w radiu (RDC) oraz na fundacyjnej stronie www. 

Korzystaliśmy ze wsparcia wolontariuszy w Koła Naukowego Dialog, działającego 

przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zdecydowana większość naszych działań miała charakter nieodpłatny – były one 

realizowane w ramach projektów dotowanych ze środków publicznych. Wszystkie 

projekty współfinansowane ze środków publicznych zostały terminowo zakończone i 

rozliczone zgodnie z wymogami umów. 

Działania odpłatne były realizowane w ramach statutowej działalności gospodarczej 

i obejmowały pomoc indywidualną psychologiczną dla osób i par w kryzysie oraz  

3)   Fundacja zgłosiła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
 

a. pozostałych pozaszkolnych form  edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych, 

b. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej, 

c. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych, 

d. reklamy, 
e. działalności rekreacyjnej i rozrywkowej, 
f. działalności portali internetowych, 
g. opieki dziennej nad dziećmi, 
h. produkcji gier i zabawek, 
i. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Internet, 
j. sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami. 
 



W roku 2017 nasza działalność gospodarcza ograniczona była do prowadzenia 

odpłatnej działalności pożytku publicznego w postaci prowadzenia konsultacji 

psychologicznych dla par i osób w kryzysie oraz szkoleń i superwizji dla specjalistów 

pracujących z rodzinami. Dochód z działalności gospodarczej został przeznaczony 

na realizację celów statutowych. 

Dotychczasowe działania Fundacji nie były nastawione na zysk. 
 
4)   W roku 2017 Zarząd nie podejmował uchwał. 
 
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). 

 
Razem środki pochodzące ze źródeł publicznych: 153 217,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Przychody ze sprzedaży w ramach działalności gospodarczej: 11 880,00 zł  
 
Działalność gospodarcza Fundacji w 2017 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie 
2 198,36 zł  
 
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 9,31% 
 
6) Informacja o poniesionych kosztach: 
Na realizację celów statutowych wydatkowano kwotę: 163 134,15 zł 
 
Na cele administracyjne wydatkowano kwotę: 17 277,44 zł. 
 
Koszty działalności gospodarczej: 12 270,00  zł 
 
 
7) Fundacja nie zatrudnia pracowników. 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie w kwocie: 75 640,00 zł 
 

Fundacja:    
- nie udzielała pożyczek 
- nie posiada kwot ulokowanych na rachunkach bankowych 
- nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji 
- nie nabyła nieruchomości 
- nie posiada środków trwałych, 
- posiada fundusz założycielski w kwocie 4000,00 zł 
- nie posiada zobowiązań wynikających z pożyczek od osób fizycznych 
 



8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) 
oraz o wyniku finansowym tej działalności 

W roku 2017 realizowaliśmy cztery projekty współfinansowane przez 
Miasto st. Warszawa:  

1. Stołeczny Klub Aktywnych Tatów,  dotacja  72000,00 zł, wkład własny 
3514,00 zł 

2. Ta Szansa dla rodzin, dotacja 11447,00 zł,  wkład własny 603,00 zł 
3. Ja, Ty, My – rodzina, dotacja  21600,00 zł, wkład własny 1450,00 zł 
4. Poradnia dla rodzin, dotacja 6750,00 zł, wkład własny       503,00 zł 

Oraz 1 projekt współfinansowany przez Województwo Mazowieckie:  

5. Powrót Taty dotacja 41420,00 zł     wkład własny 6200,00 zł 

Łączna kwota dotacji to 153217,00 zł a koszty poniesione na realizację projektów po stronie 
Fundacji to 12270,00 zł 

 

9)   Fundacja składa sprawozdanie CIT 8 w Urzędzie Skarbowym Warszawa 
Bielany. Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych. 
 
10) W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona w fundacji kontrola:  
 
- kontrola merytoryczna z realizacji zadania publicznego „Ja, Ty, My – rodzina” w 
dniu 3.12.2017 przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – brak nieprawidłowości 
w realizacji projektu (protokół nr 1/2017) 
 
     
  

 
  

           Prezes Zarządu                                Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji 
 
 
   Dorota Ziółkowska-Maciaszek                                   Paweł Maciaszek 
 

 

 

 

Załączniki: 
 
Kserokopie Uchwał Rady Fundacji nr: 5/2018 i 6/2018 


