Sprawozdanie z działalności
Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego w roku 2013
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: 02-601 Warszawa, ul. Racławicka 46/62
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. Agata Wojtaszek, ul. Czeremchowa 16/12, 20-807 Lublin
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: Obecność ojca wzmocnieniem dla rodziny
Wizja: Odkrywamy ojcostwo
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Misja: Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego
ojcostwa oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym
i spełnionym ojcem
a) W roku 2013 Fundacja realizowała 3 projekty grantowe:
 zakończyła się realizację projektu „Ojciec & Dziadek - odnowić
energię pokoleń” (realizowany dzięki dotacji z MPiPS w ramach
Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych – ASOS). Projekt stawia sobie za cel dotarcie do źródeł
wielu sytuacji kryzysowych dotykających seniorów, a nie
zaoferowanie jedynie zastępczych rozwiązań, które pomogą na
poprawę psychicznego i fizycznego samopoczucia osoby starszej.
Celem jest budowanie prawdziwych mostów porozumienia między
pokoleniami. W ramach projektu w roku 2012 przeprowadzono
8 edycji warsztatów „Bliżej” (do udziału w tych warsztatach zachęcani
są w szczególny sposób ojcowie osób dorosłych, a więc dziadkowie).
 projekt „Ojciec & Dziadek strefa dobrej energii” będący
w znacznej mierze kontynuacją poprzedniego projektu.
 „Kluby ojca na Ukrainie” dofinansowany przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. W ramach projektu odbyła się seria warsztatów
„Bliżej” we Lwowie, Kijowie i Doniecku, a następnie liderzy z tych
miast wzięcli udział w szkoleniu (głównie e-learningowym)
wzmacniającym ich kompetencje oraz umiejętności potrzebne do
utworzenia i prowadzenia klubów ojców na Ukrainie.
b) Serwis internetowy www.tato.net
Prowadzony i rozbudowywany był tematyczny portal internetowy
w czterech językach, w którym mężczyźni mogli znaleźć informacje o wielu
aspektach ojcostwa. Do ojców adresowany był również Elektroniczny
Biuletyn Tato.Net, liczący około 2500 odbiorców.
c) Działalność szkoleniowa
W roku 2013 w wydarzeniach warsztatowych prowadzonych przez
Inicjatywę Tato.Net wzięło udział 1589 ojców. Przeprowadzone warsztaty
to: 37 warsztatów „7 Sekretów”, 37 warsztatów „Bliżej”, 5 warsztatów
„Tato&Córka”, 9 warsztatów przygodowych.
d) We wrześniu 2013 r. zorganizowane zostało V Międzynarodowe
Forum Tato.Net pod hasłem „Miłość i odpowiedzialność 24/7”. W Forum
wzięło udział ponad 300 mężczyzn z Polski, Europy i Ameryki Północnej. To
bezprecedensowe wydarzenie wyzwoliło u uczestników potężną energię
miłości. Wzmocniło poczucie ich odpowiedzialności za los własnych rodzin
a także za miejsce ojca i ojcostwa we współczesnym świecie. Patrząc na
entuzjazm mężczyzn, którzy przybyli do Krakowa, trudno uwierzyć
w kryzys ojcostwa. Wydaje się, że na naszych oczach tworzy się elitarna
„ekstraliga” ojców zdolnych odmienić bieg historii. Cytując słowa obecnego
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tam Darka Jabłońskiego, mistrza świata w zapasach - w Krakowie odbyły
się kolejne „mistrzostwa ojców w których zwycięzcami są dzieci”.
Życie człowieka zależy od tego czemu poświęca on swoją uwagę. Mamy do
dyspozycji określoną liczbę lat. Tydzień ma 7 dni a doba 24 godziny. Tylko
i aż tyle czasu dano nam, by patrzeć, słuchać, czuć, myśleć, decydować i
działać. Mężczyzn z Tato.Net wyróżnia to, że koncentrują swoją uwagę na
budowaniu efektywnego ojcostwa. Widzą ciemne chmury gromadzące się
nad współczesną rodziną, jednak nie ulegając frustracji dzień po dniu
skupiają się na pozytywistycznej pracy nad swoim ojcostwem. Podczas
Forum „na własnej skórze odczuli” prawdę słów świętego Jana Pawła II:
miłość otwiera oczy i rozszerza serce, pozwala nam wnieść nasz
niepowtarzalny wkład w dzieło, które dzięki tysięcznym gestom wielu
innych braci, często nieznanych i dalekich, tworzy w świecie wielką
mozaikę miłości, zdolną odmienić bieg historii.
e) Publikacje
W 2013 roku opublikowane zostały:
 Kolejna publikacja w serii „Przygoda bycia ojcem” – książka dla ojców
niemowląt pt. „Tworzenie więzi” oraz wersja audio (lektor – Radosław
Pazura). Jest to wspólne wydawnictwo z Edycja Paulińską.
 Płyta cd z plikami mp3 zawierająca kronikę V Forum Tato.Net
 Kalendarz dla taty na rok 2014.
f) Trening dla trenerów „T4T”
Rozpoczęto kolejną edycję szkolenia nowej grupy trenerów. Wzięło w niej
udział 10 kandydatów na trenerów warsztatów dla ojców. Szkolenie
składało się ze spotkania stacjonarnego oraz cotygodniowych spotkań
online. Uczestnicy byli zobowiązani przygotować eseje, wziąć udział
w warsztatach, prowadzić poszczególne moduły, zorganizować jeden
warsztat w swoim mieście oraz zdać egzamin trenerski 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
z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 505 140,37 zł,
W tym:
- ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):
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Projekt „Ojciec & Dziadek - odnowić energię pokoleń” - dotacja
MPiPS w ramach programu Rządowego Programu Na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych – ASOS: 73 273,88 zł,
 Projekt „Ojciec & Dziadek - Strefa dobrej energii” - dotacja MPiPS
w ramach programu Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych – ASOS: 149 500,00 zł,
- z darowizn: 50 614,13 zł,
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
179 930, 59 zł,
- z innych źródeł 51 500,00 zł,
- pozostałe przychody: 321,77 zł
9) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 500 214,55 zł
W tym na realizację celów statutowych: 500 214,55 zł
10) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 1
11) Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 50 000,55 zł
12) Informacje o udzielonych pożyczkach: Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie udzielano
13) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 7 070,17 zł, Bank: Millennium Bank
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: c) Informacje o nabytych nieruchomościach: d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: e) Informacje statystyczne:
Aktywa: trwałe: 1 750,06 zł, obrotowe 24 999,10 zł,
Zobowiązania: 2 883,48 zł.
14) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji
podatkowych:
Fundacja realizowała terminowo zobowiązania wobec ZUS i Urzędu
Skarbowego.
15) Informacje o kontrolach i ich wynikach: w roku sprawozdawczym
Fundacja nie była poddawana zewnętrznej kontroli.
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