SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2019
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 „Rozwód?Poczekaj!”

siedziba i adres fundacji

Ul. Heroldów 21j lok. 10, 01-991 Warszawa

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

Jak wyżej

Regon

142929020

data wpisu w KRS

11.05.2011

numer KRS

0000385536

Dane członków
zarządu fundacji:

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

biuro@rozwodpoczekaj.org.pl

Prezes Zarządu – Dorota Ziółkowska-Maciaszek
V-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Klimko-Damska
Członek Zarządu – Dyrektor Fundacji – Katarzyna Koszewska

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
W roku 2019 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 (jeden z projektów profilaktycznych był kierowany
bezpośrednio do dzieci i kadry w placówkach przedszkolnych). Propagowaliśmy mediacyjne
podejście do rozwiązywania problemów w rodzinie. A także informowaliśmy opinię publiczną
na temat skutków rozwodu i mechanizmów rządzących życiem 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)
- proflilaktyka zachowań ryzykownych (warsztaty dla dzieci i konsultacje dla rodziców i kadry
pedagogicznej przedszkoli)
- 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 (Program Trzeci Polskiego Radia) oraz na fundacyjnej stronie www i facebooku.
Korzystaliśmy ze wsparcia wolontariuszy w Koła Naukowego Dialog, działającego przy
Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracowaliśmy przy realizacji projektów z innymi organizacjami pozarządowymi (OTTRAD
Szansa Targówek, Stowarzyszenie dla Rodzin). Nasz przedstawiciel uczestniczył w pracach
Komisji Dialogu Społecznego przy Mieście st. Warszawa.
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, wsparcie dla
rodziców rozwodzących się oraz superwizję pracy psychologów pracujących z rodzinami.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
Wszystkie umowy w roku 2019 zawarte zostały z Miastem Stołecznym Warszawa na finansowanie
lub współfinansowanie zadań publicznych:
1. Umowa CKS-WOP-ETU/B/X/3/3/223/78/2019/NGO na realizację zadania publicznego
„Przyjazne miejsce – terapia i psychoedukacja”

2. Umowa UMIA/PS/B/VI/3/9/228/2019 na realizację zadania publicznego „Ich dwoje – baza
rodziny”.

3. Umowa UMIA/PS/B/VI/3/10/131/2019 na realizację zadania publicznego „Rodzina w
kryzysie okołorozwodowym”.

4. Umowa URN-XII/WSS/B/VI/1/6/10/910/LW/2019 o realizację zadania publicznego
„Bezpieczeństwo dziecka”.

5. Umowa UMIA/PS/B/1/6/10/521/2019-2021 na realizację zadania publicznego „Ta Szansa
dla rodzin”

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA w formie odpłatnej działalności statutowej.
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).
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.
Faktycznie prowadzona działalność obejmuje:
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

86.90 E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
W roku 2019 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 oraz
szkoleń indywidualnych z zakresu psychoedukacji. Dochód z działalności gospodarczej został
przeznaczony na realizację celów statutowych.
Dotychczasowe działania Fundacji nie były nastawione na zysk.

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).

Ksero uchwał w załączniku

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).
Przychody w 2019 r. pochodziły ze źródeł publicznych – dotacje Miasta st. Warszawa – oraz
odpłatnej działalności statutowej. Fundacja nie otrzymała spadku ani darowizn, nie
organizowała zbiórek pieniędzy etc.
Razem środki pochodzące ze źródeł publicznych: 102 890 zł
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 104 724,39

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 w ramach odpłatnej działalności statutowej: 41 255 zł
Koszty odpłatnej działalności statutowej: 38 790,87

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

144 145,00 zł
36 065,20

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

629,74 zł

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 40,09 %
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

132481,35
9835,36

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

0
1198,55

0
0
0
0
0
0
0
0

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
0
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Wynagrodzenia z umów zleceń w 2019 wyniosły 37 773 zł

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).

Fundacja nie lokowała gotówki w bankach i skokach.

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

Nie dotyczy

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Fundacja nie nabywała obligacji ani akcji.
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

Fundacja nie nabywała nieruchomości.
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Fundacja nie posiada środków trwałych.
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

Aktywa 4827,00 zł, Pasywa 4827,00 zł
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).
W 2019 r. zrealizowaliśmy 5 zadań publicznych finansowanych i współfinansowanych ze
środków Miasta st. Warszawa na łączną kwotę 102 890 zł:
Przyjazne miejsce – terapia i psychoedukacja” – doposażenie warszawskich organizacji
pozarządowych. Projekt współfinansowany przez Miasto st. Warszawa. Dotacja 6530,00 zł,
wkład własny finansowy i osobowy 1648,00 zł, rozliczone w całości.
„Ich dwoje – baza rodziny” – projekt profilaktyczny, psychoedukacyjny dedykowany parom
planującym wspólne życie oraz parom mającym małe dzieci i dzieci w wieku szkolnym.
Finansowany przez Miasto st. Warszawa. Dotacja wysokości 9990 zł, rozliczona w całości.
„Rodzina w kryzysie okołorozwodowym” – projekt o charakterze pomocowym i edukacyjnym,
skupiony na wsparciu rodzin w sytuacji okołorozstaniowej, w zakresie radzenia z kryzysem i
minimalizowania jego skutków dla dzieci i dorosłych. Finansowany przez Miasto st. Warszawa.
Dotacja 10000 zł, rozliczona w całości.
„Bezpieczeństwo dziecka” – roczny program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w
ursynowskich placówkach przedszkolnych – kierowany do dzieci, ich rodziców i wychowawców.
Projekt finansowany przez Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Dotacja 60520 zł, rozliczona
w całości.
„Ta Szansa dla rodzin” 2018-2019 – 2-letni projekt psychoedukacyjny dla rodzin – dzieci,
rodziców i par z Targówka, realizowany we współpracy z OTTRAD Szansa Targówek,
Stowarzyszeniem dla Rodzin i Fundacją Miejsce Kreatywne, współfinansowany ze środków
Miasta st. Warszawy. Dotacja w roku 2019: 10800 zł, wkład finansowy własny 600zł.
„Ta szansa dla rodzin”2019-2021 - 2-letni projekt psychoedukacyjny dla rodzin – dzieci, rodziców
i par z Targówka, realizowany we współpracy z OTTRAD Szansa Targówek, współfinansowany
ze środków Miasta st. Warszawy. Dotacja w roku 2019: 5050 zł, rozliczona w całości.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja składa sprawozdanie CIT 8 w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany. Fundacja
nie posiada zobowiązań podatkowych.

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).

X

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 dokonywała tego typu płatności.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

1. Kontrola zgodności realizacji zadania publicznego „Przyjazne miejsce – terapia
i psychoedukacja” – wynik: zgodnie z umową. (protokół z dnia 30,.01.2020)
2. Kontrola merytoryczna realizacji zadania publicznego „Ich dwoje – baza
rodziny” – zgodny z umową (protokół z dnia 6.10.2019)
3. Kontrola merytoryczna zadania publicznego „Ta szansa dla rodzin 2018-2019”
– zgodnie z umową (protokół z dnia 13.10.2019).

§ 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:

Dorota Ziółkowska-Maciaszek
Katarzyna Koszewska
Katarzyna Klimko-Damska

