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1) Celem Fundacji jest prowadzenie działań:  
 
1. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  
      2. na rzecz mniejszości narodowych;  
      3. w zakresie ochrony i promocji zdrowia;  
      4. na rzecz osób niepełnosprawnych;  
      5. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających    
          bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  
6. na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz   
równych praw kobiet i mężczyzn;  
      7. wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
      8. wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
      9. na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
    10. na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  
    11. na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania     
          patologiom społecznym;  
    12. na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód     
          obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  
    13. na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy   
          między społeczeństwami;  
    14. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;  
    15. wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub    
          finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3   



ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie/ tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 1817, zm./ w zakresie określonym 
w art. 4 ust. 1 powyższej ustawy 
    16. na rzecz współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi,  
          organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi i osobami  
          fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy rodzinom i osobom  
          znajdującym się w trudnej  sytuacji życiowej. 
  

2) W 2018 r. Fundacja realizowała następujące Projekty: 

- Stop Alienacji Rodzicielskiej – Głównym celem Zadania było ograniczenie 

negatywnych skutków stosowania alienacji rodzicielskiej wśród warszawskich 

rodzin.  

- Alienacja Rodzicielska w rodzinach z problemem uzależnień - Głównym celem 

realizacji Zadania było ograniczenie negatywnych skutków stosowania alienacji 

rodzicielskiej wśród warszawskich rodzin, ze szczególny uwzględnieniem rodzin z 

problemem uzależnień. 

- Pomagamy Rodzinom - Dedykowany rodzicom i opiekunom z terenów 

kryzysowych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. Zakładał objęcie 

profesjonalną i kompleksową pomocą 40 kobiet i 20 mężczyzn w ramach działań w 

zakresie profilaktyki uzależnień, umiejętności wychowawczych, rodzicielskich, 

wzmacniających więzi w rodzinie oraz zapobiegania przekazywania negatywnych 

wzorców rodzinnych i społecznych 

 

3)   Fundacja POMOCOWNIA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
 
a. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
b. Pozostałe pozaszkolne formy  edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
c. Działalność wspomagająca edukację 
d. Opieka dzienna nad dziećmi 
e. Działalność agencji reklamowych 
f. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
g. Produkcja gier i zabawek 
h. Działalność portali internetowych 
i. Sprzedaż detaliczna przez Internet 
j. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, atraganami i 
targowiskami 
 
W 2018 r. Fundacja zrealizowała w ramach działalności gospodarczej  szkolenia dla 
Rad Pedagogicznych: 
- Szkoły Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica ul.Kajakowa 10 Warszawa 
- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 19 ul. Migdałowa 4 Warszawa 



- Przedszkola nr 186, ul. Wołomińska 12/18, 03-755 Warszawa 
- Przedszkola Nr 13 Ul. Leona Schillera 6a, 00-248 Warszawa 
 
Wszystkie szkolenia dotyczyły zjawiska alienacji rodzicielskiej. Łącznie Fundacja 
otrzymała za szkolenia wynagrodzenie w wysokości 2 683,45 zł. 
 
4)   odpisy uchwał zarządu fundacji w załączeniu, 
 
 
5)  Przychody: 38 648,45, w tym: 
 
9 650,00- Mały Grant Alienacja Rodzicielska w rodzinach z problemem 
uzależnień . Numer umowy: PS/B/VI/1/6/10/307/2018 , data zawarcia: 2018-09-07 
 
9 600,00 zł – Mały Grant Stop Alienacji Rodzicielskiej. Numer umowy: 4, data 
zawarcia: 2018-06-04 
 
16 715,00 zł – Projekt POMAGAMY RODZINOM. Numer umowy 
PS/B/VI/1/6/10/219/2018 
 
2 683,45 zł. - szkolenia dla Rad Pedagogicznych: 
- Szkoły Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica ul.Kajakowa 10 Warszawa 
- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 19 ul. Migdałowa 4 Warszawa 
- Przedszkola nr 186, ul. Wołomińska 12/18, 03-755 Warszawa 
- Przedszkola Nr 13 Ul. Leona Schillera 6a, 00-248 Warszawa 
 

 
6) Na realizację celów statutowych wydatkowano kwotę: 36 869,33 zł 
    Na cele administracyjne wydatkowano kwotę: 0 zł. 
Zysk Fundacji w kwocie 1 779,12 został w całości przekazany na cele statutowe 
 
         
7) Fundacja w 2018 r. nie zatrudniała pracowników. 
    Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie: 0 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, 
                     - nie posiada funduszu założycielskiego 
                     - nie posiada zobowiązanie wynikające z pożyczki od osób fizycznych  
8)   nie dotyczy 
 
 

9)   Fundacja złożyła sprawozdanie CIT 8 w Urzędzie Skarbowym Warszawa   
       Bemowo 



 
       Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych. 
 
10) W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w fundacji kontroli . 
 
11) Zarząd Fundacji w 2018 r. odbył 4 zebrania, nie uchwalając uchwał 
 
     
  

 
  

           Prezes Zarządu                                   V – Prezes Zarządu  
 
 
         Paweł Maciaszek                                    Joanna Żewakowska 
 

 

 

 

 


