Sprawozdanie z działalności fundacji w roku

2011

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Nazwa: Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego
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 o 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.
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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: Zwrócić dziecku serce ojca
Misja: Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego ojcostwa
oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym i spełnionym ojcem
a) W roku sprawozdawczym Fundacja w ramach programu Inicjatywa Tato.Net
zakończyła badania ewaluacyjne szkoleń prowadzonych dla ojców. Do
analizy zakwalifikowano blisko 400 wypełnionych ankiet.
b) W roku sprawozdawczym przeprowadzony został projekt „Żołnierz –
Ojciec Nie-ZŁOM-ny – wsparcie ojców pełniących służbę w marynarce
wojennej” dofinansowany przez program RITA (Region in Transition)
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektu było dostarczenie organizacjom ukraińskim innowacyjnego
i skutecznego narzędzia pozwalającego z jednej strony na lepsze funkcjonowanie
ojca czasowo przebywającego poza rodziną, z drugiej zaś strony – wzmocnienie
relacji w rodzinie, dzięki czemu polepszyło się także funkcjonowanie jej członków
w środowisku. Działania objęły przeprowadzenie warsztatu dla 15 ojcówżołnierzy we flocie czarnomorskiej, przeszkolenie 4 trenerów i liderów z
Sewastopola w celu umożliwienia rozpoczęcia przez nich samodzielnej
działalności szkoleniowej (warsztaty T4T - "Traning for trainers") oraz
przeprowadzenie przy współudziale przeszkolonych trenerów szkolenia dla 15
ojców, będących żołnierzami we flocie ukraińskiej lub rosyjskiej.
Działania przeprowadzone w ramach projektu w roku 2011:
Czerwiec 2011
- opracowanie szczegółowego planu warsztatów,
- kompletowanie i tłumaczenie podręcznika warsztatowego na język rosyjski,
- rekrutacja uczestników warsztatów dla ojców
- opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych
Lipiec 2011
- pierwszy warsztat dla ojców-żołnierzy,
- pierwszy etap szkolenia trenerów z organizacji partnerskiej i armii (Ukraina),
Sierpień 2011
- zamknięcie prac nad kompletem materiałów dla trenerów,
- ewaluacja pierwszego warsztatu dla ojców,
- ewaluacja pierwszego etapu szkolenia trenerów,
Wrzesień 2011
- rekrutacja do drugiego warsztatu dla ojców,
- drugi etap szkolenia T4T (Polska),
- ewaluacja drugiego etapu szkolenia trenerów,
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Październik 2011
- trzeci etap szkolenia T4T (Ukraina),
- drugi warsztat dla ojców, prowadzony przez nowo przeszkolonych trenerów,
- wydanie licencji/certyfikatu trenerom,
- konferencja prasowa w Sewastopolu,
- ewaluacja wyników,
- podsumowanie i zamknięcie projektu.
c) W roku 2011 Fundacja rozpoczęła realizację projektu „NaviTata nawigacja do ojcostwa” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu jest rozpoczęcie procesu zmiany społecznej polegającej na
promowaniu dobrych wzorców w zakresie pełnienia zadań rodzicielskich,
angażowanie mężczyzn w proces edukacyjny swoich dzieci, łączenia obowiązków
zawodowych z życiem rodzinnym. Projekt będzie stanowił początek animowania
ruchu współpracy organizacji i instytucji działających w kierunku wsparcia
mężczyzn chcących aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich dzieci. Adresatami
projektu są przedstawiciele organizacji, instytucji i środowisk, które powinny się
włączyć w działania angażujące mężczyzn, zmierzające do podejmowania przez
nich w bardziej odpowiedzialny i planowy sposób swoich ról rodzicielskich – m.in.
urzędy marszałkowskie, sejmiki wojewódzkie, Regionalne Ośrodki Pomocy
Społecznej, urzędy miast, instytucje rządowe (policja, instytucje penitencjarne),
służba zdrowia, pomoc społeczna oraz media.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
- przeprowadzenie 8 konferencji o zasięgu ogólnokrajowym, w których weźmie
udział co najmniej 720 osób,
- przeprowadzenie 8 warsztatów „Bliżej – pełna łączność”, łącznie dla ok. 120
mężczyzn,
- utworzenie grupy roboczej – na zakończenie każdej konferencji wojewódzkiej
zostanie utworzona lista z deklaracjami przedstawicieli organizacji i instytucji
chcących włączyć się pełniej w proces tworzenia ruchu społecznego. Z tej listy
zostaną rekrutowani członkowie grupy roboczej, która dalej będzie pracowała
nad opracowaniem diagnozy stanu obecnego jak i wytycznych i możliwych
kierunków,
- szkolenie dla grupy roboczej (w zakresie potrzeb ojców, współczesnych
problemów i wyzwań ojcostwa, dobrych praktyk w Polsce i na świecie, a także
w zakresie kreowania zmiany społecznej),
- Przygotowanie i dystrybucja dokumentu "Navi-tata - Nawigacja do świadomego
ojcostwa" – dokument opracowany przez grupę roboczą będzie zawierał dobre
praktyki, sprawdzone rozwiązania z zakresu włączania różnych organizacji,
instytucji i środowisk w obszar inicjatyw wspierających ojców i ojcostwo.
Działania przeprowadzone w ramach projektu w roku 2011:
- 3 konferencje, które odbyły się w Warszawie, Łomży i Nowym Sączu, wzięło w
nich udział łącznie blisko 200 osób,
- 3 edycje warsztatów „Bliżej – pełna łączność”, które odbyły się w Łańcucie,
Nowym Sączu i Świdniku, wzięło w nich udział łącznie 42 ojców.
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d) 23 września 2011 roku w Senacie RP odbyła się konferencja i gala
finałowa akcji „List do Taty”.
Inicjatywa Tato.Net we współpracy z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej po raz
pierwszy w Polsce zorganizowała ogólnopolski konkurs „List do Taty”,
adresowany do uczniów klas V szkoły podstawowej. Patronat honorowy nad
konkursem objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Konkurs został
przeprowadzony wiosną 2011 roku.
W realizację tego projektu zaangażowało się 15 senatorów, którzy podjęli
współpracę ze szkołami w swoich okręgach wyborczych, a następnie czytali
i oceniali nadesłane prace. Listy, które wygrały w okręgach, oceniało następnie
jury powołane przez przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
W konkursie przyznano 3 nagrody główne i 7 wyróżnień. Oceniano przede
wszystkim umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka oraz szczerość
i autentyzm wypowiedzi.
W konkursie, na który nadesłano ponad 2 tysiące listów, zwyciężył Kacper
Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Białkowie. Drugie
miejsce zajęła Marta Wilk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach,
trzecią nagrodę jury przyznało Emilii Smolczewskiej ze Szkoły Podstawowej
w Pile.

e) 24 września 2011 roku w Warszawie na Forum Ojców Tato.Net
spotkali się promotorzy odpowiedzialnego ojcostwa, przedstawiciele
różnego rodzaju ojcowskich inicjatyw, autorzy książek adresowanych do
ojców, świeccy i duchowni.
Gościem specjalnym Forum był założyciel Narodowego Centrum na Rzecz
Ojcostwa w USA – Dr Ken Canfield, socjolog, światowej sławy ekspert
w dziedzinie ojcostwa, promujący nowy, pozytywny model ojcostwa.
Na Forum Ojców obecni byli także: O. Józef Augustyn – jezuita, znany
rekolekcjonista, autor wielu artykułów i książek o ojcostwie, w tym wydanego
niedawno zbioru refleksji pt. „Kochaj mnie Tato”; Dr Henryk Wieja – terapeuta
rodzinny, dyrektor Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej,
jeden z liderów środowiska chrześcijan ewangelikalnych, autor m.in. książki pt.
„Moc Błogosławieństwa Ojca”; Dr Szymon Grzelak – psycholog, założyciel
Fundacji Homo Homini, autor m.in. książki pt. „Dziki Ojciec”; Marek Łagodziński
– założyciel i prezes Fundacji „Sławek”, która pomaga m.in. ojcom osadzonym w
zakładach karnych; a także przedstawiciele organizacji: „Mężczyźni Św. Józefa”,
„Rycerze Kolumba”, Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”, „Centrum Praw Ojca
i Dziecka”, mediatorzy rodzinni oraz ojcowie niezrzeszeni.
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f) 7-9 listopada 2011 r. – Szkolenie dla kuratorów sądowych w
Koszalinie
Przez trzy dni stu kuratorów zawodowych z Sądu Okręgu Koszalińskiego
pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą szukało odpowiedzi na pytanie, w
jaki sposób w pracy mogą pomóc im ojcowie ich podopiecznych. Jeden dzień
szkolenia obsługiwał zespól trenerów Tato.Net.
Program szkolenia obejmował cztery bloki tematyczne:
1. Fakty dotyczące znaczenia ojców w życiu dziecka. Odniesienia historyczne oraz
fakty na dziś – rola, modele, style ojcostwa. Zmiany w obszarze ojcostwa.
2. Identyfikacja barier we współpracy kuratorów i rodziców, ze szczególnym
naciskiem na ojców. Mapa sytuacji i obszarów patologicznych. Prezentacja
dobrych praktyk w zakresie angażowania ojców w rozwój dzieci.
3. Konsekwencje zaniechania działań ze strony kuratorów w kierunku ojców.
Praktyczne kompleksowe narzędzia, które pomagają zwiększać zaangażowanie
ojców w edukację i resocjalizację dzieci.
4. Zastosowanie integralnego podejścia w motywowaniu i wspieraniu ojców.
Korzyści dla kuratorów wynikające z kompleksowej współpracy z rodzicami.
g) Akcja ferie 2011 „Wspólne Odkrywanie świata”
Akcja Ferie 2011 polegała na stworzeniu swego rodzaju bazy miejsc, imprez lub
inicjatyw, które od połowy stycznia do końca lutego były otwarte na wizytę dzieci
w wieku szkolnym. Zainteresowały nas zarówno ciekawe wystawy, sezonowe
lodowiska, punkty widokowe, jak i mecze czy koncerty. W ten sposób chcieliśmy
pomóc w zaplanowaniu wspólnego spędzenia czasu ojców razem z dziećmi w
czasie tegorocznych ferii zimowych. Propozycje na ciekawe spędzenie czasu
ojcowie przesyłali mailami do biura Tato.Net. Wśród wszystkich, którzy nadesłali
nam swoje propozycje do 24 stycznia 2011 r., rozlosowaliśmy 5 książek
autorstwa Kena Canfielda „Wspólne odkrywanie świata. Dla ojców dzieci w wieku
szkolnym” oraz 10 plików z audiobookiem nagranym na podstawie tejże książki
przez Krzysztofa Ziemca.
h) W dniach 21-24 lipca 2011 odbył się w Łomży Duchowy Poligon
Inicjatywa Tato.Net podjęła się przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji tylko
dla mężczyzn o mocnej nazwie „Duchowy Poligon” – cztery dni zajęć, konferencji,
męskich rozmów. Był to czas zdobycia cennych wskazówek jak być ojcem według
Bożego zamysłu. Trenerzy Tato.Net motywowali uczestników nie tylko do
aktywności duchowej, ale także intelektualnej i fizycznej. Te specyficzne
warsztaty połączone z rekolekcjami dały szansę uczestnikom poznać swoje
mocne i słabe strony, spędzić czas tylko w męskim gronie, sprawdzić swoje siły
podczas ćwiczeń na ojcowskim poligonie, przeanalizować swoją ojcowską
sytuację, poznać praktyczne metody budowania tato-planu by być efektywnym
rodzicem na każdym etapie rozwoju swojego dziecka.
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i) W 2011 roku Inicjatywa Tato.Net dzięki dofinansowaniu Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego przeprowadziła, razem z Forum Prorodzinnym,
serię warsztatów dla ojców mieszkających na terenie województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Warsztaty „Bliżej – pełna łączność” odbyły się w
Elblągu i Olsztynie, łącznie we wszystkich 5 edycjach wzięło udział ok. 75 ojców.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano w Urzędzie Miasta Olsztyna
seminarium pt. „Wyzwania ojcostwa”. Podczas seminarium Grzegorz Grochowski,
trener Tato.Net, wygłosił wykład pt. „Fakty dotyczące funkcjonowania rodziny i
społeczeństwa w odniesieniu do zaangażowania ojca w rozwój dziecka. Nowe
globalne wyzwania dla ojców.”
j) W roku 2010 Fundacja prowadziła akcję „Ojcostwo procentuje Przekaż 1% podatku na Fundację Cyryla i Metodego”, w którą włączyli się
wolontariusze, dobroczyńcy fundacji i uczestnicy warsztatów. 1% podatku został
przeznaczony na cele statutowe fundacji.
k) 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. Od początku istnienia serwisu odnotowano 2 687
942 odwiedzin.
l) Działalność szkoleniowa
W roku 2011 w 30 projektach szkoleniowych prowadzonych przez
Inicjatywę Tato. Net wzieło udział około 500 ojców. Przeprowadzone
warsztaty to:
- “7 sekretów efektywnego ojcostwa”(9 edycji, w tym 1 edycja w Wielkiej
Brytanii)
- “Bliżej-pełna łączność” (12 edycji)
Odbyły się również takie warsztaty jak:
- “Tato i córka – nowe spojrzenie” (Kielce-Karczówka),
- "Ojciec niezłomny" (Sevastopol, Ukraina)
- Warsztaty Przygodowe „Tato&Syn”, „Tato&Dziecko” – spływy kajakowe Bugiem
i Dniestrem
- „Bugiem z Bogiem” – rodzinny spływ kajakowy Bugiem
m) Publikacje i artykuły
W 2011 roku opublikowane zostały trzy części z serii „Przygoda bycia ojcem” –
„Wspólne odkrywanie świata”, „Zabawa, nauka, rozwój”, „Wspaniały Czas Zmian”
autorstwa Kena Canfielda. Każda z publikacji została wydana także w postaci
audiobooków, które czytali kolejno: Krzysztof Ziemiec, Piotr Szwedes i
Przemysław Babiarz.
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i) Promowanie wartości zaangażowanego i odpowiedzialnego ojcostwa
oraz otrzymane wyróżnienie

Działalność Fundacji spotkała się z żywym zainteresowaniem m.in.
takich mediów jak:
Radiostacje: Radio FIAT, Radio Wnet, Radio Plus, Radio Zachód, Radio
Kraków, Radio eR
Telewizja:TVP1 (program „Kawa czy herbata”), TVP Parlament,
Prasa: Wprost, Magazyn Familia, Dobry Tygodnik Sądecki
Serwisy internetowe: www.deon.pl, www.wiara.pl, www.MiastoNS.pl,
www.gosc.pl, www.Znajomapolonia.com

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
- brak
7) Opis
działalności
gospodarczej
przedsiębiorców KRS

według

wpisu

do

rejestru

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem
ich źródeł:
Przychody ogółem:276 833,09
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 62 308,00
- z darowizn: 27 014,14
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
65 994,75
- z innych źródeł / wskazać jakie/: program RITA (Region in Transition)
finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 101 343,63
- 1% podatku 17 736,16
- przychody finansowe: 180,82
- pozostałe przychody operacyjne: 2 255,59
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: - stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:
%
9) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem:275 325,88
W tym:
- na realizację celów statutowych:275 325,88
-

7

Sprawozdanie z działalności Fundacji Cyryla i Metodego w roku 2011

10) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 1
W tym na stanowiskach:
- prezes
- sekretarka
- obsługa techniczna
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

11) Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:31 815,86
W tym:
- wynagrodzenia:31 815,86
- nagrody:- premie:- inne świadczenia /wskazać jakie/:12) Informacje o udzielonych pożyczkach: Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie udzielano
Pożyczkobiorca:
kwota:
Warunki przyznania pożyczki:
Pożyczkobiorca:
Warunki przyznania pożyczki:

kwota:

13) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota:
2 438,58
Bank: Millenium Bank
Kwota:
Bank:
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
- Obligacji:- Udziałów:Nazwa spółki:
- Akcji:
Nazwa spółki:
-

c) Informacje o nabytych nieruchomościach:
Kwota wydatkowana:Przeznaczenie nieruchomości:
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Kwota wydatkowana:-
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e) Informacje statystyczne:
Aktywa: trwałe: 8 885,50, obrotowe 12 546,65
Zobowiązania: 25 426,18

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 załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji
nie stanowi inaczej:

…………………………………

……………………………………

…………………………………
Miejsce, data
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