Sprawozdanie z działalności
Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego w roku 2016
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego

1) Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46,
poz. 203 ze zm./
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50,
poz. 529/

2) Dane fundacji:
Nazwa: Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego
Siedziba: 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 49/13
Adres do korespondencji: 20-806 Lublin, ul. Ks. W. Danielskiego 10
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 3 kwietnia 1998 roku,
Nr KRS: 0000208956, Nr Regon: 013121848

3) Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji według aktualnego
wpisu w rejestrze sądowym:
Imię, nazwisko, adres zamieszkania:
1. Wojciech Czeronko, ul. Snopkowska 10/20, 20-067 Lublin
2. Katarzyna Wac, Gołuszowice 3, 48-100 Głubczyce
3. Paweł Czuba, Świdnik
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4) Cele statutowe Fundacji:
• prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej,
edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na rzecz
etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz
przekonania,
• promocja i wsparcie rozwoju rodziny,
• przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
• wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
• inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz
głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-metodiańskiej spuścizny
kulturowej.

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych:
Fundacja Cyryla i Metodego w roku sprawozdawczym realizowała program
Inicjatywa Tato.Net:
Wartości: Rodzina mocna obecnością ojca.
Budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa.
Wizja: Odkrywamy ojcostwo
Misja: Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego ojcostwa
oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym i spełnionym ojcem

a) Nowy serwis internetowy www.tato.net
W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła i odświeżyła portal
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internetowy dedykowany promocji odpowiedzialnego oraz świadomego
ojcostwa. W nowa odsłona (bardziej przyjazna do odwiedzania przez
urządzenia mobilne) została uruchomiona na Dzień Ojca, 23.06.2016 r.
W serwisie czytelnicy mogą znaleźć informacje o wielu aspektach ojcostwa oraz
o aktualnych wydarzeniach organizowanych dla aktywnego taty. Dodatkowo do
ojców drogą elektroniczną kierowany jest Elektroniczny Biuletyn Tato.Net,
liczący około 11200 subskrybentów.

b) Działalność szkoleniowa
W roku 2016 Fundacja Cyryla i Metodego realizowała swoje główne cele
statutowe podejmując wysiłek organizacyjny oraz edukacyjny w ramach
programu Inicjatywa Tato.Net skierowanego pierwszym rzędzie do mężczyzn
na każdym etapie ojcostwa ( ojcowie niemowlaków, przedszkolaków, uczniów,
nastolatków, dorosłych oraz dziadkowie). W różnych typach zajęć warsztatowokonferencyjnych wzięło udział dwa tysiące ojców. W sumie przeprowadzono 85
edycji warsztatów (28 warsztatów „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, 23
warsztatów „Bliżej – pełna łączność”, 12 wakacyjnych warsztatów „Wielka
przygoda”, 5 warsztatów „Tato&Córka – nowe spojrzenie”, 8 warsztaty
pilotażowe „Tato odkrywca talentów”, 1 warsztat „Ojciec Niezłomny” dla
osadzonych w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie). W warsztatach wzięło
udział 130 dzieci (wakacyjne warsztaty przygodowe oraz „Tato&Córka – nowe
spojrzenie”) oraz 93 żony (udział w warsztatach „7 sekretów efektywnego
ojcostwa” oraz „Tato odkrywca talentów”).

c) Doroczne Forum Tato.Net
Centralnym wydarzeniem działalności statutowej Fundacji w 2016 roku było
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przygotowanie i przeprowadzenie VIII Międzynarodowe Forum Tato.Net.
Forum dla ojców odbyło się pod patronatem Prezydenta R.P. w dniu
1 października 2016 r. pod hasłem „Odwaga & Rozwaga”. W wydarzeniu,
które odbyło się w Ożarowie koło Warszawy wzięło udział ponad 870
uczestników, którzy przybyli ze wszystkich stron Polski oraz z 12 krajów Europy
i Ameryki. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem samych
uczestników i mediów dając możliwość udziału zarówno w sesjach plenarnych
jak i konsultacji w 42 grupach tematycznych. Wzorem lat ubiegłych, już po raz
trzeci podczas Forum przyznano wyróżnienia w postaci statuetki ojcowskiego
Maxa. Wyróżnienia przyznano: aktorowi Ireneuszowi Krosnemu za świadectwo
balansu między troską o karierę a życie rodzinne, pośmiertnie Rotmistrzowi
Witoldowi Pileckiemu za przykładną postawę rodzicielską okazaną
w ekstremalnych warunkach walki o wolność oraz Senackiej Komisji Rodziny za
podjęcie tematu ojcowskiego przez organizację konkursu “List do taty”.

d) Publikacje
W 2016 roku opublikowane zostały przez Fundację następujące publikacje:
• Audiobook “Słuchać i prowadzić - VII Międzynarodowe Forum Tato.Net”;
• Ebook dla dziadków, Ken Canfield z serii Przygoda Bycia Ojcem pt.
PRZEKAZYWANIE DZIEDZICTWA;
• Reedycja audiobooka “Ojcostwo i kariera - IV Międzynarodowe Forum
Tato.Net”

e) Projekt “Відкриваємо батьківство - Szkoła trenerów ojcowskich
warsztatów na Ukrainie”
Dzięki współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji 1 czerwca 2016 r.
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rozpoczął się pierwszy projekt szkoły liderów i trenerów ojcowskich warsztatów
na Ukrainie, którego celem było wspomożenie wielkiego ruchu społecznego na
rzecz zaangażowanego ojcostwa na Ukrainie. Przeprowadzono warsztaty
rekrutacyjne na Ukrainie oraz w trakcie VIII Międzynarodowego Forum Tato.Net
w dniach 39.09-01.10.2016 w Ożarowie Maz. W wyniku procesu
rekrutacyjnego zaakceptowano 8 uczestników do rocznego kursu szkoły
trenerskiej z Ukrainy (Lwów, Iwano-Frankowsk, Tarnopol, Winnica, Kijów,
Zaporoże). Część pierwsza, stacjonarna, kursu odbyła się w dniach 16-20
listopada w Kijowie. Następnie podjęto praktyki oraz zajęcia teoretyczne przez
konferencje internetowe. Nowi ukraińscy trenerzy w miesiącu grudniu 2016
praktykowali pod okiem superwizorów współprowadząc warsztaty: 7 секретів
ефективного батьківства , które są ukraińską wersją polskiego kursu
7 sekretów efektywnego ojcostwa. Pierwszy taki kurs odbył się 14 grudnia
2016 roku w Brzuchowicach k/Lwowa dla 40 żonatych księży grekokatolickich.
Po warsztatach powstały ojcowskie kluby we Lwowie Ivano-Frankiwsku, co
utrwali rezultaty warsztatów i umocni kulturę odpowiedzialnego ojcostwa w
lokalnej społeczności.

f) Nowa edycja polskiej Szkoły Trenerów Tato.Net

W Chobienicach w Wielkopolsce w dniach 15-18 grudnia 2016 Fundacja
zorganizowała kolejny kurs tzw. T4T (Training for Trainers). Trening był
specjalistycznym szkoleniem dla kandydatów na trenerów i liderów klubów
Tato.Net z Polski, Litwy i Niemiec. Szkolenie rozpoczęło się od czterodniowego
warsztatu stacjonarnego. Kolejne prace w ramach tego projektu zaplanowane
zostały na rok 2017 a będą to: miesięczne kursy online, prace pisemne oraz
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praktykach pod okiem superwizora.

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: - brak

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców - Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (zł):
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem
(zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat):

590 274,24

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 440 412,99
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego:
c) Przychody z działalności gospodarczej:
d) Przychody finansowe:
e) Pozostałe przychody:

149 727,06
0,00
126,19
8,00

Informacja o źródłach przychodów organizacji
- Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
- Ze źródeł publicznych ogółem

0,00
27 719,99

w tym:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
0,00
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych
- Ze źródeł prywatnych ogółem, w tym:
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a) ze składek członkowskich
b) z darowizn od osób fizycznych
c) z darowizn od osób prawnych

0,00
178 656,69
16 250,00

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00

e) ze spadków, zapisów

0,00

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu
składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł:

0,00
367 647,56

9) Informacja o poniesionych kosztach (zł):
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem,

573 280,47

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

418 238,58

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem

149 727,06
0,00
24,84
0,00
5 289,99

Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem
1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub
działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

22 174,41

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego:

0,00

5.3. Wynik działalności gospodarczej:

0,00

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność
pożytku publicznego:
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Informacje o osobach zatrudnionych: Liczba osób zatrudnionych ogółem: 3
Informacje o wynagrodzeniach:
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację
w okresie sprawozdawczym:

14 926,68

w tym
a) z tytułu umów o pracę:

14 926,68

- wynagrodzenie zasadnicze:

14 926,68

- nagrody:

0,00

- premie:

0,00

- inne świadczenia:

0,00

b) z tytułu umów cywilnoprawnych:

0,00

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom
oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego:

87 870,00

w tym:
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną
pożytku publicznego:

35 000,00

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną
pożytku publicznego:

52 870,00

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom
oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji:

0,00

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne:

896,00

5. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:

2 015,00

6. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
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wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:

0,00

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub
nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:

0,00

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej:

3 913,00

10) Informacje o udzielonych pożyczkach: nie udzielano

11) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja realizowała terminowo zobowiązania wobec ZUS i Urzędu
Skarbowego.

12) Informacje o kontrolach i ich wynikach: w roku sprawozdawczym
Fundacja nie była poddawana zewnętrznej kontroli.
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