Sprawozdanie z działalności
Fundacji Rodzin Adopcyjnych
za rok 2012
Informacja z działalności Fundacji Rodzin Adopcyjnych obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2012 r.
do dnia 31 grudnia 2012 r.
I. Dane i cele statutowe Fundacji
a) nazwa Fundacji:

Fundacja Rodzin Adopcyjnych.

b) siedziba i adres: ul. Nowogrodzka nr 49, 00-695 Warszawa; tel/fax: 22 522 84 16,

fundacja@adopcja.org.pl
c) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym
numerem identyfikacyjnym w systemie REGON:
12.02.2003 r.; numer KRS 0000151113; REGON 012809577
d) dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym ):
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu Fundacji;
e) Cele statutowe Fundacji Rodzin Adopcyjnych
Celem statutowym Fundacji jest zapobieganie sieroctwu społecznemu w Polsce poprzez stwarzanie
dziecku możliwości rozwoju w rodzinie naturalnej lub rodzinnym środowisku zastępczym.
Cel ten realizowany jest poprzez:

–

zapobieganie umieszczaniu niemowląt w domach małego dziecka – Fundacja
prowadzi Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP), zapewniając dzieciom
porzuconym opiekę, badania medyczne i psychologiczne, rehabilitację i
przygotowanie do powierzenia rodzinie w jak najkrótszym czasie;

–

współpracę z ośrodkami adopcyjnymi przy regulacji sytuacji prawnej dzieci
oraz w przygotowaniu kandydatów na rodziców do rodzinnych środowisk
zastępczych;

–

wspomaganie rodzin w sytuacjach kryzysowych – by zapobiec sieroctwu
społecznemu dzieci;

–

propagowanie w społeczeństwie postaw prorodzinnych i pozytywnego
stosunku do spraw związanych z rodzicielstwem zastępczym – Fundacja
współpracuje w tym celu z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
innymi organizacjami NGO, administracją rządową i samorządową oraz
mediami;

–

organizację i promocję wolontariatu.

1/8

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
efektywność realizowanych zadań

Zadania realizowane przez Fundację Rodzin Adopcyjnych w 2012 roku:
1. Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
Zgodnie z umową nr 5/17/12 zawartą w dniu 6.03.2012 r. z Województwem
Mazowieckim, Fundacja wykonywała zadanie publiczne „Prowadzenie
Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego”.
IOP jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem, którego działalność polega na
wszechstronnej pomocy noworodkom i niemowlętom znajdujących się w nagłych
sytuacjach kryzysowych, pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodziców. Dzieci
znajdują tu całodobową opiekę, pomoc medyczną oraz, co najważniejsze, możliwość
powrotu do rodziny. IOP w roku 2012 dysponowało 20 miejscami dla dzieci w wieku
od urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia.
Celem działania IOP w Otwocku jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
poprzez jak najszybsze umieszczenie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w
RODZINIE, z pełną jego historią i kompletną diagnozą. Aby skutecznie zapobiegać
powstaniu i rozwojowi choroby sierocej oraz związanym z tym zaburzeniom więzi,
pobyt dziecka w IOP nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące. W ramach programu
podejmowane są wszelkie możliwe czynności, aby sytuacja prawna dziecka została
uregulowana jak najszybciej. Celem jest, żeby ponad 90% dzieci znalazło się w
środowisku rodzinnym. W 2012 roku udało się ten cel osiągnąć, ponad 92% dzieci,
które opuściły IOP, znalazło się w środowisku rodzinnym.
W okresie od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w IOP przebywało 101 niemowląt z terenu
województwa mazowieckiego, z których:.
 Po uregulowaniu sytuacji prawnej, stymulacji rozwoju oraz kompleksowej
diagnozie stanu zdrowia i rozwoju psychoruchowego - 65 niemowląt
zostało powierzonych, na podstawie postanowienia sądu, do rodzin
adopcyjnych. Ze wszystkimi rodzinami adopcyjnymi podjęto pracę nad
budowaniem więzi z dzieckiem, identyfikacją potrzeb dziecka,
doskonaleniem umiejętności pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
 W efekcie pracy socjalnej, współpracy z sądem i środowiskiem
lokalnym, 7 dzieci powróciło do rodzin biologicznych.
 Z powodu obciążenia FAS, opóźnienia rozwoju psychoruchowego,
wielowadzia i innych problemów zdrowotnych, 6 dzieci zostało
przeniesionych do innych from instytucjonalnej pieczy zastępczej: ZOL;
RDDz lub Placówki Terapeutycznej na terenie Warszawy.
 Na terenie IOP prowadzono intensywną pracę socjalną z 28 rodzinami
naturalnymi, których dzieci zostały umieszczone w Ośrodku. Dziesięć z
tych rodzin podpisało kontrakty socjalne. Powodem umieszczenia dzieci
były np. uzależnienie rodziców od narkotyków, alkoholu, upośledzenie
umysłowe rodziców, ich niezaradność wychowawcza, bezdomność.
Prowadzono współpracę z kuratorami sądowymi, terapeutami ds. uzależnień,
szpitalami zakaźnymi, OPS-ami, Fundacją „Korale” w kierunku reintegracji
tych dzieci do rodziny.
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Dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami adopcyjnymi oraz sądami
rodzinnymi, średni czas pobytu dzieci wypisanych z IOP w okresie
sprawozdawczym, wynosił 109 dni (3,5 miesiąca).
Prowadzono stałą współpracę z trzema ośrodkami adopcyjnymi w celu
regulacji sytuacji prawnej dzieci.
Dnia 31 grudnia 2012 r. w IPO przebywało 23 dzieci, których sytuacja
prawna była w trakcie regulacji, a proces diagnostyczny nie był jeszcze
zakończony.
Wszystkie dzieci (101) zostały ocenione przez fizjoterapeutę pod kątem
rozwoju ruchowego według metody Prechtla, z których 30 wymagało
rehabilitacji metodą NDT Bobath.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 86 konsultacji neurologicznych.
Wszystkie dzieci, które zostały przyjęte do IOP w roku 2011, miały już
przeprowadzoną taką diagnostykę.
Na podstawie obserwacji, oceny rozwoju ruchowego, konsultacji
neurologicznej oraz badania skalą DSR sporządzono 121 diagnoz rozwoju
psychoruchowego z zaleceniami do dalszej stymulacji rozwoju.
Z powodu złego stanu zdrowia i nieharmonijnego rozwoju dzieci kierowane
były na dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne. W okresie
sprawozdawczym dzieci z IOP miały 153 konsultacje u lekarzy
specjalistów poza terenem Otwocka (np. w poradni audiologicznej,
dermatologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, onkologicznej, genetyki,
chorób zakaźnych, patologii noworodka, laryngologicznej, metabolicznej,
foniatrycznej,
immunologicznej,
ortopedycznej,
hematologicznej,
chirurgicznej i in.).
Wszystkie dzieci oceniane były pod względem rozwoju psychoruchowego
przez psychologa klinicznego dziecka; W celu oceny stanu rozwoju
psychoruchowego i zapewnienia odpowiedniej jego stymulacji sporządzono
121 diagnozy psychologiczne z oceną poziomu rozwoju psychoruchowego i
zaleceniami dla rodziców lub opiekunek.
Każdemu dziecku przygotowano opis stanu zdrowia dla potrzeb
współpracujących z IOP ośrodków adopcyjnych i przy opuszczaniu IOP dla
rodziców biologicznych i adopcyjnych, a gdy było to potrzebne, także do
sądu w związku z regulacją sytuacji prawnej.

2. Prowadzenie Programu Pomocy Rodzinie
W roku 2012 Fundacja podpisała 17 umów darowizny z rodzinami znajdującymi się w
sytuacji kryzysowej. Objęto pomocą rodziny adopcyjne, zastępcze, jedno pogotowie
rodzinne, dwa rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze spokrewnione oraz
wielodzietne rodziny naturalne, samotne matki (naturalne i adopcyjne). Pomocą objęto
dzieci w wieku 3 – 16 lat i dotyczyła np. pokrycia kosztów turnusu rehabilitacyjnego
dla dziecka z zespołem Downa, wypoczynku wakacyjnego dzieci, zajęć
terapeutycznych z logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, terapii wyrównującej
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opóźnienia rozwojowe dzieci z FAS, zakupu ubrań oraz żywności dla dzieci, remontu
pogotowia rodzinnego, dofinansowania kosztów przedszkola dla dzieci.
3. Pomoc rodzinom zastępczym i adopcyjnym
Zgodnie z umową o współpracy z Mazowiecką Fundacją Rodzin Zastępczych,
Fundacja przekazała środki finansowe na cele statutowe MFRZ w wys. 4 000 zł oraz
finansowała opiekę dla dzieci w czasie organizowanych wspólnie grup wsparcia.
W sierpniu 2012 r odbył się wyjazd wakacyjny dla rodzin adopcyjnych i zastępczych
do Tuchomia. Uczestniczyło w nim 45 osób. Fundacja dofinansowała wyjazd w wys.
10 000 zł. Wyjazd ten był zorganizowany wspólnie z Mazowiecką Fundacją Rodzin
Zastępczych.
Przez cały rok 2012 Fundacja prowadziła pomocowy telefon informacyjny
(całodobowy) dla rodzin adopcyjnych oraz bezpłatne konsultacje psychoedukacyjne w
siedzibie Fundacji.
Rodziny mogły zasięgnąć informacji dotyczących procesu adopcyjnego, trudności
wychowawczych i rozwojowych dzieci przysposobionych, pomocy oferowanej
rodzinom przez inne organizacje pozarządowe, oferty szkoleniowej dla rodziców,
możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Fundacja umożliwiła
spotkania między rodzinami adopcyjnymi, służące wymianie doświadczeń, kontaktów
do polecanych specjalistów oraz wzajemnego wsparcia.
Fundacja organizowała pomoc rzeczową dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – m.in.
wymianę używanej odzieży, zabawek i sprzętów dla dzieci oraz książek.
4. Propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz współpraca z innymi organizacjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Pracownicy Fundacji uczestniczyli w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz
udzielili licznych wywiadów dotyczących rodzicielstwa adopcyjnego i problemów sieroctwa
społecznego w Polsce. Prowadzono również stronę internetową oraz stronę FB Fundacji.
Przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem „Dzieciństwo bez rodziców boli. Proszę o
1% szansy.”, której celem było m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat adopcji i
potrzeb osieroconych dzieci. Fundacja współpracowała z Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej w Warszawie, Fundacjami: Oriflame, Przyjaciółka, Mazowiecką Fundacją Rodzin
Zastępczych i in.

Prowadzona była praca związana z konsultowaniem projektów aktów normatywnych
dotyczących rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, m.in. udział w posiedzeniach komisji
sejmowych i zebraniach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (od początku istnienia do końca 2012 roku).
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IV.

Odpisy uchwał Organów Fundacji

Kopie uchwał podjętych przez Zarząd oraz Radę Fundacji Rodzin Adopcyjnych w 2012 roku
stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.
W okresie sprawozdawczym odbyły się zebrania organów Fundacji w następujących terminach:

ZEBRANIA ZARZĄDU FUNDACJI W ROKU 2012
09.01.2012 Brak uchwał
18.02.2012 Uchwała 1/Z/2012
07.05.2012 Uchwała 2/Z/2012
19.06.2012 Uchwała 3/Z/2012
Uchwała 4/Z/2012

Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zasad Świadczenia
Pomocy Fundacji Rodzin Adopcyjnych oraz Formularza
Zgłoszeniowego Programu Pomocy.
Uchwała o zmianie nazwy Interwencyjnej Placówki
Opiekuńczej w Otwocku na Interwencyjny Ośrodek
Preadopcyjny.
Uchwala o aktualizacji Zasad Prowadzenia Rachunkowości.
Uchwala o przyjęciu sprawozdań merytorycznego i
finansowego za rok 2011.

18.09.2012 Brak uchwał
01.10.2012 Brak uchwał

ZEBRANIA RADY FUNDACJI W ROKU 2012
09.01.2012
19.06.2012

Brak uchwał
Uchwała 1/R/2012
Uchwała 2/Z/2012

V.

Uchwala o przyjęciu sprawozdań merytorycznego i
finansowego za rok 2011.
Uchwala o udzieleniu absolutorium Prezesowi Fundacji Wojciechowi Pytlowi za rok 2011.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Przychody Fundacji z działalności statutowej w roku 2012 wynosiły łącznie 3.727.940,83 zł., w tym:
1) Darowizny od osób fizycznych:
PDOF
2) Darowizny celowe w wysokości:
3) Darowizny od osób prawnych:
realizację zadania.
4) Dotacje:
5) Zbiórki publiczne:
6) Nadwyżki z lat ubiegłych:

672.887,39 zł. w tym: 446.755,29 zł. Z odpisów 1%
6.000,00 zł.
1.443.686,39 zł. w tym: 1.300.000,00 zł z MCPS na
0 zł.
0 zł.
1.605.367,05 zł.

Pozostałe przychody operacyjne
69,39 zł.
Przychody finansowe wyniosły
21.061,47zł.
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.
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VI.

VII.

Informacja o poniesionych kosztach na:
a)

realizację celów statutowych:
W 2012 r. koszty działalności statutowej Fundacji wyniosły 2.138.796,48 zł.

b)

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
W 2012 r. koszty administracyjne wyniosły łącznie
202.922,94 zł.

c)

działalność gospodarczą:
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie poniosła żadnych
kosztów z tego tytułu.

d)

pozostałe koszty:
W 2012 r. pozostałe koszty wyniosły:

4.302,26 zł.

Dane o:
a)

liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej:

W 2012r. Fundacja zatrudniała łącznie 24 pracowników, na następujących stanowiskach:
Dyrektor biura Fundacji – 1 osoba, ¾ etatu.
Pracownik biurowy - 1osoba, ½ etatu.
W prowadzonym Interwencyjnym Oddziale Preadopcyjnym (IOP):
Dyrektora IOP – 1osoba, 1 etat
Psycholog – 1 osoba, 1 etat
Wychowawca – 1 osoba, ½ etatu
Pielęgniarki – 9 osób, 8 etatów
Opiekunki dziecięce – 8 osób, 8 etatów
Salowa – 1 osoba, 1 etat
Pracownik socjalny – 1 osoba, 1 etat
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - nie zatrudniała więc żadnego pracownika w
tego rodzaju działalności.
b)

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

W 2012 r. Fundacja
wypłaciła wynagrodzenia
wraz z narzutami w wysokości
1.295.646,07zł.; w tym nagrody i premie w wysokości 231.606,75 zł.
c)

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia:

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pracują na zasadzie wolontariatu i nie pobierają
wynagrodzenia w żadnej formie. W 2012 r. Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń tego
rodzaju.
d)

wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
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W 2012 r. fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w łącznej wysokości
37.329,21 zł.
e)

udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

W 2012 r. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
f)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Na dzień 31.12.2012 r. stan rachunków bankowych Fundacji wynosił:
Rachunek w PKO BP SA: 315.382,95 zł.,
Rachunki w Banki Millennium: 418.304,32 zł.
g)

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

W 2012 r. Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów, ani nie nabyła akcji w spółkach
prawa handlowego.
h)

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu
wydatkowanych na to nabycie:
W 2012 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.

i)

nabytych pozostałych środkach trwałych:

oraz

wysokości

kwot

W 2012r Fundacja nie nabywała żadnych nowych środków trwałych, jeden środek trwały –
wózek dziecięcy – otrzymała w formie darowizny.
j)

wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Bilans Fundacji Rodzin Adopcyjnych za rok obrotowy 2012, sporządzony na dzień
31.12.2012 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.550.194,62 zł.
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 140.674,95 zł.
Środki pieniężne wynosiły łącznie:
733.687,27 zł. w tym:
Środki na rachunkach bankowych w PLN
–
733.687,27 zł.
Środki pieniężne w kasie
–
0,00 zł.
Rachunek wyników wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości
1.403.050,01 zł. Nadwyżka ta zwiększy przychody z działalności statutowej w 2013 r.

VIII.

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

W 2012r. Fundacja realizowała zadanie zlecone poprzez prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka
Preadopcyjnego w Otwocku, wg. Umowy nr 5/17/12.
IX.

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
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Fundacja rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym terminowo.
Fundacja składała deklarację PIT-4R, PIT-8AR i CIT 8 z załącznikami.
Na 31.12.2012r. zobowiązania publiczno-prawne wynosiły 549.059,12 zł.
X.

Informacja o kontrolach w Fundacji.
W okresie sprawozdawczym Fundacja Rodzin Adopcyjnych nie była kontrolowana.

Zarząd Fundacji Rodzin Adopcyjnych:

WOJCIECH PYTEL
PREZES FUNDACJI RODZIN ADOPCYJNYCH
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