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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica ALEJA 
RZECZYPOSPOLITEJ

Nr domu 2 Nr lokalu U-2

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-972 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 505981386

Nr faksu E-mail biuro@znajdzpomoc.pl Strona www www.znajdzpomoc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-03-13

2015-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14604072700000 6. Numer KRS 0000414091

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maja Surowicz-Biłyj Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA "ZNAJDŹ POMOC"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. pomoc społeczna,
2. działalność charytatywna,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

PRZEMYSŁAW KULIK Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

ANDRZEJ JONAS Wice-Przewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

CEZARY SZCZYLIK Członek Rady Fundacji TAK

LESZEK HUZIOR Członek Rady Fundacji TAK

BOLESŁAW ROK Członek Rady Fundacji TAK

ARTUR NOWAK-
GOCŁAWSKI

Członek Rady Fundacji TAK

ŁUKASZ MARGOL Wice-Przewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

KATARZYNA 
OBUCHOWICZ-SKOPIEC

Członek Rady Fundacji TAK

WOJCIECH PRONOBIS Członek Rady Fundacji TAK

ROBERT JĘDRZEJCZYK Członek Rady Fundacji TAK

MAGDALENA OLBORSKA-
CZECHOWSKA

Członek Rady Fundacji TAK

PAWEŁ ŁUKASIAK Członek Rady Fundacji TAK

IZABELA RAKUĆ-
KOCHANIAK

Członek Rady Fundacji TAK

PAWEŁ LEWICKI Członek Rady Fundacji TAK

MAREK RYBIEC Członek Rady Fundacji TAK

MARCIN JAKUBEK Członek Rady Fundacji TAK
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Niesienie kompleksowej pomocy osobom chorującym onkologicznie i 
ich bliskim, w tym:
- prowadzenie bezpłatnych subkont dla Podopiecznych Fundacji,
- prowadzenie konsultacji indywidualnych ze specjalistami,
- realizację akcji profilaktycznych oraz wydarzeń dla Podopiecznych 
Fundacji i ich bliskich,
- stałą współpracę z partnerami biznesowymi i darczyńcami 
indywidualnymi mającą na celu niesienie skutecznej pomocy osobom 
chorym i ich bliskim,
- współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w 
obszarze zdrowia oraz instytucjami państwowymi,
- budowanie świadomości wokół chorób onkologicznych w Polsce i za 
granicą.
b) działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie 
marginalizacji osób chorych, z niepełnosprawnościami, wykluczonych 
społecznie,
c) działalność charytatywną, przejawiającą się w świadczeniu wsparcia 
finansowego, prawnego, organizacyjnego osobom potrzebującym,
d) działania mające na celu ochronę zdrowia, promocję zdrowego stylu 
życia, profilaktykę prozdrowotną,
e) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
f) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,
g) wsparcie psychologiczne, psychoedukację dla osób potrzebujących,
h) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy bądź zagrożonych jej utratą,
i) działania na rzecz ochrony praw człowieka, 
j) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w 
kraju i na świecie,
k) działalność wpierającą i promującą sport, kulturę, sztukę, edukację, 
podtrzymywanie tradycji narodowej,
l) wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, 
promowania ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
m) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
n) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie 
współpracy międzynarodowej, jak i lokalnych inicjatyw,
o) organizację i promocję wolontariatu,
p) działalność wspierającą instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy 
osobom chorym, z niepełnosprawnościami, wykluczonym społecznie, w 
tym organizacje pozarządowe, szpitale, ośrodki zdrowia i inne placówki,
q) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
r) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób potrzebujących i ich rodzin,
s) realizację akcji wydawniczych.
Działalność w ramach punktów a), b), c), e), f), i), j), k), l) i o) będzie 
wykonywana w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 
natomiast ta w ramach punktów d), g), h), m), n), p), q), r) i s) może być 
wykonywana zarówno w ramach odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Wstęp

W 2019 roku Fundacja "Znajdź Pomoc" (United Way Polska), KRS 0000414091, REGON 146040727, kontynuowała swoją 
działalność zgodnie ze strategią, której głównym priorytetem jest wsparcie osób chorujących onkologicznie (dzieci i osoby 
dorosłe) oraz ich bliskich. W lipcu 2019 r. Fundacja zmieniła swoją nazwę na Fundacja „Znajdź Pomoc”. W listopadzie 2019 r. 
otworzyła biuro stacjonarne dla oddziału w Katowicach.
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Podopieczni 

Podstawowymi działaniami społecznymi Fundacji w 2019 roku było wsparcie pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Do grona 
Podopiecznych Fundacji dołączyły 63 nowe osoby – zarówno dzieci jak i dorośli z terenu całej Polski. Zgodnie z dotychczasową 
strategią działania Fundacji wsparciem byli objęci nie tylko Podopieczni Fundacji, ale również ich bliscy. W ramach działań 
społecznych Fundacja oferowała udostępnienie subkonta, wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na koszty związane z 
leczeniem i rehabilitacją, pomoc w dostępie do wiedzy o chorobach nowotworowych, informacje o ośrodkach i metodach 
leczenia, wsparcie w postaci darów rzeczowych i usług oraz kontakt ze specjalistami. Zapewniono dostęp do bezpłatnych 
konsultacji z psychoonkologiem dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich: w 2019 roku taki sposób wsparcia zrealizowano w 
wymiarze 35 godzin. Prowadzony był również telefon zaufania dla osób chorych i ich bliskich, z którego skorzystało w 2019 roku 
246 osób.
Z okazji Dnia Kobiet i początku wiosny zorganizowano akcję „Pięknem w raka”, w ramach której przeprowadzony został 
jednodniowy warsztat dla pacjentek onkologicznych z udziałem kosmetologa, trychologa, makijażystki i psychologa. Dodatkowo 
w akcji udział wzięło 61 salonów z całej Polski, które przekazały vouchery na bezpłatne zabiegi kosmetyczne dla pacjentek 
onkologicznych.
Zgodnie ze strategią działu społecznego, która zakłada utworzenie oddziałów Fundacji w innych województwach, w 2019 roku 
powstał oddział w Katowicach. Jego zadaniem jest realizacja projektów społecznych oraz zapewnienie wsparcia pacjentom 
onkologicznym i ich bliskim w lokalnych społecznościach.
Inne działania społeczne prowadzone przez Fundację obejmowały akcje przekazywania darów rzeczowych. Na Dzień Dziecka 
dzieci należące do grona Podopiecznych Fundacji dostały zabawki edukacyjne. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 
zorganizowano wysyłkę artykułów szkolnych do 8 ośrodków medycznych dla dzieci oraz 6 Podopiecznych w wieku szkolnym. Na 
Boże Narodzenie przeprowadzona została akcja List do Świętego Mikołaja. 46 dzieci (Podopiecznych Fundacji lub członków ich 
rodzin) napisało listy z prośbami o wymarzone prezenty, które zostały następnie zrealizowane przez chętne osoby/firmy. 
Dodatkowo do kilku rodzin trafiły paczki pomocowe z artykułami spożywczymi i chemią gospodarczą. Wszystkie dary rzeczowe 
zostały pozyskane od darczyńców indywidualnych lub firm.

Realizowane projekty

Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała projekty aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujące zasięgiem głównie 
województwo mazowieckie, łódzkie, śląskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie.
Jako pierwsze omówione zostaną dwa projekty realizowane w województwie mazowieckim. Projekt pn. „Akcja Aktywizacja” 
wdrażany był przez Fundację w partnerstwie z Industry Personnel Services Sp. z o.o., natomiast w projekcie pn. „Szansa na 
lepsze jutro!” Fundacja była partnerem Krajowego Centrum Pracy Sp. z o.o. Oba projekty realizowano w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu". Zasięgiem objęto gminy na terenie województwa 
mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin woj. mazowieckiego znajdujących się poniżej progu defaworyzacji 
według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego - uczestnikami w przypadku projektu „Akcja 
Aktywizacja” było 279 osób, a w projekcie „Szansa na lepsze jutro!” 462 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Celem obu projektów był wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej osób oddalonych od rynku pracy, doznających 
wykluczenia społecznego. Projekty rozpoczęte były w 2017 r. i zakończone zostały w 2019 r. 
Kolejne dwa projekty Fundacji również realizowane były na terenie woj. mazowieckiego, ale na mniejszą niż poprzednie skalę. 
Pierwszy to projekt pn. "Nowa Perspektywa”, celem którego był wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 20 osób z 
niepełnosprawnościami z miasta Warszawy. Uczestnicy otrzymywali wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Projekt jest kontynuowany i zakończy się w 2020 r. Drugi to projekt pn. "Pokonaj Kryzys”, celem którego był wzrost aktywizacji 
społecznej i zawodowej 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepracujących w wieku aktywności 
zawodowej, zamieszkujących na terenie powiatów: warszawskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, 
legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego. Uczestnicy otrzymywali wsparcie w zakresie 
aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt został zakończony w 2019 r. Oba projekty realizowane były w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Jedyny projekt skierowany do osób poniżej 18 roku życia to projekt „Lepszy start na Ursynowie”, realizowany w partnerstwie z 
urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania realizowano zgodnie z Osią 
Priorytetową IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem ” i Działaniem 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej”. Celem projektu było indywidualne i kompleksowe wsparcie 60 osób w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, 
pogranicza dzielnic Ursynów i Mokotów, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc otrzymały dzieci z rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie zaplanowano na dwa cykle trwające po 
roku. W odniesieniu do każdego uczestnika pomoc została określona na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Projekt realizowano w nowo 
powstałej placówce wsparcia dziennego (40 osób) oraz w formie pracy podwórkowej (20 osób) prowadzonej przez 
streetworkerów. Projekt zakończony został w 2019 r.
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Jedyny projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego to Projekt pn. „Lepsza przyszłość”, wdrażany w partnerstwie z 
Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było włączenie społeczne 
docelowo 130 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich woj. łódzkiego. 
W trakcie projektu uczestnicy otrzymywali wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej przygotowane zgodnie z 
indywidulanymi potrzebami. Projekt został rozpoczęty w 2017 r. i został przedłużony do 2020 r. 
Fundacja realizowała także trzy projekty na terenie Warszawy skierowane do seniorów, z czego dwa projekty zakończono w 
2019 r. Projekt „E-Senior” współfinansowany był ze środków Miasta Stołecznego Warszawa. Projekt zapewnił osobom w wieku 
60+ udział w darmowych kursach komputerowych. Seniorzy mogli odkrywać tajniki komputerów oraz uczyć się, w jaki sposób 
nowoczesna technologia ułatwia życie i czyni je bardziej różnorodnym. Prowadzone w kameralnych grupach zajęcia poświęcono 
wykorzystaniu Internetu w załatwianiu spraw administracyjnych, dbaniu o zdrowie oraz turystyce. Ponadto, uczestnicy „E-
Seniora” mogli nauczyć się obsługi smartfona z systemem operacyjnym Android, a także korzystania z przydatnych w 
codziennym życiu aplikacji. Projekt rozpoczął się w 2018 roku, a zakończył się w roku 2019. Kolejny współfinansowany przez 
Miasto Stołeczne Warszawa projekt pn. „Senior 1.0” dedykowany był także osobom powyżej 60. roku życia, które zetknęły się z 
problemem alkoholowym (bezpośrednio lub w najbliższym otoczeniu). Program oferował im wsparcie oraz udział w programie 
psychoedukacyjnym. Zainteresowani seniorzy uczestniczyli w wykładach (m.in. na temat stresu, mechanizmów uzależnienia), 
warsztatach (arteterapia, warsztaty z komunikacji), konsultacjach indywidualnych oraz grupie wsparcia. W ramach projektu 
utworzono także infolinię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – bezpieczne miejsce rozmowy o 
aktualnych wyzwaniach oraz źródło informacji co do miejsc, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc. Projekt rozpoczął 
się w 2018 roku, a zakończył się w 2019 roku. Trzecim projektem był projekt "Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora", rozpoczęty 
w III kwartale 2019 roku, a który ma potrwać do 2022 roku. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Stołecznego 
Warszawy i zakłada indywidualne wsparcie z zakresu kompetencji cyfrowych dla Seniorów (osoby powyżej 60. roku życia) z 4 
Warszawskich dzielnic w 5 Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora: Wola (1 punkt), Wesoła (1 punkt), Włochy (1 punkt), Bielany 
(2 punkty). Seniorzy mogą odkrywać tajniki urządzeń cyfrowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem: komputerów, 
tabletów, smartfonów, aparatów cyfrowych oraz uczyć się, w jaki sposób nowoczesna technologia ułatwia życie i czyni je 
bardziej różnorodnym. Indywidualne zajęcia nastawione są na pomoc w obsłudze aplikacji ułatwiających codzienne życie.
W 2019 r. na terenie woj. śląskiego rozpoczęto nowy projekt pt.: „Program Aktywności Lokalnej dla trzech społeczności 
mieszkańców Katowic Centrum, Chorzowa Centrum i Sosnowca Centrum ”. Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, 
realizowany w ramach osi IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja. Przedsięwzięcie jest zaplanowane na 2 
lata, a celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i lokalnej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 240 osób, 
zamieszkujących wyłącznie tereny i obszary rewitalizowane (zgodnie z Lokalnymi Programami Rewitalizacji Miast: Katowice, 
Chorzów i Sosnowiec). Projekt zakłada równoległą realizację trzech lokalnych Programów Aktywności Lokalnej na obszarach 
rewitalizowanych: Katowice Śródmieście, Chorzów Centrum i Sosnowiec Centrum. Każdy z realizowanych programów skupia się 
na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w danej dzielnicy z 
uwzględnieniem jej specyfiki, przy jednoczesnych działaniach integracyjnych o charakterze ponadlokalnym, co z założenia 
wzmocni i zaktywizuje społeczności lokalne.
Fundacja w 2019 r. rozpoczęła 2 projekty współfinansowane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). Pierwszy z nich to „Stażysta Plus w administracji publicznej (pakiet 1)”, skierowany do 
bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami i polega na organizacji staży w instytucjach administracji publicznej i służbie 
cywilnej w miastach: Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, Elbląg, Toruń oraz Włocławek. Wsparcie otrzymane w 
ramach projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji, przygotuje do zdobycia zawodu i ułatwi znalezienie pracy 
poprzez udział w stażu zawodowym oferowanym przez podmioty administracji publicznej. Projekt przewiduje następujące 
formy wsparcia: wsparcie asystenta pracy, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w przygotowaniu ścieżki wsparcia i 
dalszej aktywizacji zawodowej, trzymiesięczne staże zawodowe. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2020. Drugim 
projektem ze środków PFRON realizowanym przez Fundację, który rozpoczął się w 2019 roku, jest projekt pn. "Droga do 
wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością". Pierwsza tura projektu trwać będzie do końca 2020 roku. Projekt 
skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, 
podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, realizujących naukę w szkole wyższej na ostatnim roku, posiadających tytuł zawodowy lub 
stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, nieaktywnych zawodowo. W 
ramach projektu realizowane jest wsparcie w następującym zakresie: wsparcie pośrednika pracy, wsparcie psychologa i 
doradcy zawodowego oraz coacha w zakresie aktywizacji zawodowej, kursy, trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze 
stypendium stażowym, szkolenia zawodowe. Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na podniesienie kompetencji, pomoże w 
zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi im znalezienie pracy.

Współpraca z darczyńcami indywidualnymi

W 2019 roku Fundacja kontynuowała dotychczasowe działania w zakresie współpracy z darczyńcami indywidualnymi, a także 
poszerzała je o nowe formy współpracy. Obejmowały one pozyskiwanie wpłat na konta oraz online, pozyskiwanie 1% podatku, 
a także angażowanie osób indywidualnych do wydarzeń sportowych i innych oraz aktywnego udziału w zbiórkach publicznych.
Istotnym elementem budowania tych relacji było przekazywanie darczyńcom informacji o działaniach i potrzebach Fundacji 
poprzez wysyłki listów tradycyjnych, newsletterów elektronicznych i wiadomości sms, z dbałością o przestrzeganie Ogólnego 
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rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa 
telekomunikacyjnego.
W zakresie wpłat od darczyńców indywidualnych oraz 1% podatku Fundacja pozyskiwała środki na koszty leczenia 
Podopiecznych oraz na inne cele statutowe Fundacji i jej rozwój. Wpłaty oraz 1% podatku przekazane ze wskazaniem na 
konkretnego Podopiecznego były w 100% wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia tych osób. W trzecim kwartale 2019 r. 
została podjęta decyzja o rozwoju tzw. „funduszu ratunkowego”, który ma stanowić zabezpieczenie na opłacenie leczenia 
Podopiecznym, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą czekać na efekty tradycyjnej zbiórki środków.
W zakresie 1% podatku za rok 2018 (przekazanego na konto Fundacji w 2019 roku) Fundacja pozyskała 473 480,94 zł od 6 900 
podatników. 94% tej kwoty stanowił 1% przekazany na konkretnych Podopiecznych Fundacji. Pozostałe 6% wsparło cele 
statutowe Fundacji. W ramach kampanii promującej 1% do darczyńców oraz podatników z lat ubiegłych skierowano 
korespondencję tradycyjną, newslettery elektroniczne i smsy. Ten rodzaj wsparcia Fundacja promowała też za pomocą metod 
marketingowych: publikacji reklam w mediach tradycyjnych i online oraz kolportażu ulotek.
Darowizny przekazane Fundacji przez osoby indywidualne w 2019 roku wyniosły łącznie 1 693 254,22 zł, przekazane 
bezpośrednio na konto bankowe organizacji oraz przez system płatności elektronicznych. 
1,7% tej kwoty stanowiły wpłaty na cele statutowe Fundacji, pozostałe środki przekazano ze wskazaniem na konkretnych 
Podopiecznych. Relacje z darczyńcami Fundacja budowała za pomocą korespondencji tradycyjnej, newsletterów 
elektronicznych i smsów, a także za pośrednictwem e-maili i telefonów.
Prowadzone były też działania za pośrednictwem portalu Charytatywni Allegro, gdzie przeprowadzane były aukcje 
przedmiotów, z których zysk przekazywany był na konkretnych Podopiecznych Fundacji, bądź na jej cele statutowe.
W wymienionych wyżej formach komunikacji darczyńcy zachęcani byli do podejmowania innych niż wpłata form aktywności na 
rzecz Fundacji. W ramach takich akcji miały miejsce przeróżne wydarzenia na rzecz Podopiecznych Fundacji, m.in. w ramach 
stoiska na warszawskich Dniach Wilanowa czy wydarzenia zorganizowanego przez grupę aktywistów Słoiki z Wilanowa na rzecz 
Podopiecznego Fundacji. Fundacja „Znajdź Pomoc” podjęła współpracę z Fundacją „Maraton Warszawski”, co zaowocowało jej 
udziałem jako beneficjentki akcji Biegam Dobrze w czasie Biegu Ursynowa, a także z AZS Warszawa w ramach październikowego 
biegu RUNbertów.

Współpraca z partnerami biznesowymi

2019 rok obfitował w nowe akcje i formy współpracy realizowane poprzez partnerstwa biznesowe. Kontynuowane i rozwijane 
były także dotychczasowe współprace, z uwzględnieniem zmian w profilu działalności Fundacji.
Powstały dwa duże programy skierowane do sektora prywatnego: Pięknem w Raka oraz Onko-Odpowiedzialni. W ramach tego 
pierwszego, w marcu odbyła się pilotażowa akcja „Piękna na wiosnę – znajdź siebie w chorobie” skierowana do pacjentek 
onkologicznych. Dzięki współpracy z 61 salonami kosmetycznymi, 125 kobiet otrzymało vouchery na bezpłatne zabiegi 
urodowe, dostosowane do potrzeb osób zmagających się z nowotworem. W akcję zaangażowało się 8 patronów medialnych 
oraz 4 sponsorów. W Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego uczestniczki przeszły warsztaty makijażowe, 
kosmetyczne, trychologiczne oraz wykład z couchem.
Program Onko-Odpowiedzialni powstał jako odpowiedź na wyzwanie jakim jest choroba nowotworowa w miejscu pracy. W 
ramach programu odbywają się szkolenia i spotkania z pracodawcami oraz pracownikami, podczas których przekazywana jest 
praktyczna wiedza, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy ktoś z pracowników lub bliska mu osoba zachoruje na nowotwór. W 
pierwszej części roku projekt był konsultowany z przedstawicielami różnych branż, kolejne miesiące były poświęcone na 
promocję. Program otrzymał m.in. patronat platformy odpowiedzialnybiznes.pl, prowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. W końcówce roku odbyły się pierwsze warsztaty dla firm.
Fundacja pozyskiwała także dary rzeczowe - zorganizowała m.in. zbiórkę artykułów szkolnych, w którą zaangażowali się 
pracownicy 9 firm. Dzięki akcji Fundacja przekazała około 400 zestawów wyprawek szkolnych dla małych pacjentów 
onkologicznych oraz dzieci Podopiecznych Fundacji. Pod koniec roku odbyła się akcja „List do Świętego Mikołaja”, podczas 
której pracownicy kompletowali prezenty świąteczne dla Podopiecznych Fundacji – łącznie przygotowanych zostało około 65 
paczek.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dobroczynności odbyła się pierwsza edycja akcji „Charytatywny Chlebek”. 6 sieci piekarni w 4 
miastach w Polsce wprowadziło do sprzedaży dedykowany wypiek i przekazało część dochodu z jego sprzedaży na rzecz 
Fundacji.
Dzięki współpracy z Galerią Północną w Warszawie, w listopadzie odbył się event promujący profilaktykę nowotworową i 
zdrowy styl życia. Dystrybuowane były broszury i ulotki edukacyjne, na stoisku goście Galerii mogli porozmawiać z 
pracownikami Fundacji i dowiedzieć się m.in. czym zajmuje się nasza organizacja oraz jakiego rodzaju wsparcie może otrzymać 
osoba chora na nowotwór. Podczas eventu była także możliwość przekazania datku dla jednego z Podopiecznych.
W okresie przedświątecznym 15 firm zakupiło kartki świąteczne przygotowane przez Fundację, a dochód z ich sprzedaży zasilił 
Fundusz Ratunkowy (budżet, z którego finansowane są nagłe i pilne wydatki Podopiecznych).
Fundusz Ratunkowy był także wspierany przez pracowników firm partnerskich w ramach tzw. składki pracowniczej. Program 
realizowany od lat, w 2019 roku otrzymał nową nazwę – Onko-Zaangażowani. W programie uczestniczą pracownicy z 29 firm.

Komunikacja i marketing 

Harmonogram działań Fundacji 2019:
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Luty
- założenie grupy w serwisie Facebook.pl „Przyjaciele Fundacji Znajdź Pomoc”, która pod koniec roku liczyła ponad 1000 osób.
 
Marzec
- zorganizowanie akcji Piękna na Wiosnę, w ramach której kobiety chore onkologicznie mogły skorzystać z bezpłatnych 
zabiegów kosmetycznych w całej Polsce. W ramach akcji odbyły się dla tej grupy również warsztaty z zakresu kosmetologii, 
trychologii, pielęgnacji skóry, coachingu oraz wizażu.
 
Czerwiec
- Akcja Biegiem w Raka we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów,
- udział w Pikniku Rodzinnym Winnicy Dwórzno ze stoiskiem promującym profilaktykę onkologiczną,
- założenie Twittera Fundacji.
 
Lipiec
- rusza kampania out door zbiórki podopiecznej Fundacji (we współpracy z firmą AMS) pod hasłem Mocna Grotek – plakat o 
zbiórce pojawia się na przystankach autobusowych w całej Warszawie.
 
Sierpień
- odbył się wylicytowany przez Prezeskę Fundacji w ramach aukcji WOŚP rowerowy przejazd Bartka Popczyńskiego do 
hospicjum w Częstochowie. Wspólnie z hospicjum Fundacja zorganizowała spotkanie z pacjentami, na którym Bartek, z zawodu 
leśnik, opowiadał "O ptakach – zwierzętach, które opanowały ziemię ”,
- zostaliśmy organizacją partnerską portalu Medycyna Praktyczna mp.pl.
 
Wrzesień
- coroczna akcja „Pierwszy Dzwonek”, podczas której zaprzyjaźnione firmy przekazały za pośrednictwem Fundacji materiały 
szkolne dla dzieci z oddziałów onkologicznych oraz hospicjów,
- z okazji Międzynarodowego Dnia Dobroczynności Fundacja zorganizowała, razem z lokalnymi piekarniami w 5-ciu miastach w 
Polsce, pierwszą edycję akcji „Charytatywny Chlebek”, z której dochód przeznaczony został na wsparcie Fundacji,
- uczestniczyliśmy również w Dniach Wilanowa, gdzie na stoisku Fundacji można było otrzymać materiały profilaktyczne, wziąć 
udział w loterii na rzecz podopiecznego oraz porozmawiać z pracownikami i wolontariuszami Fundacji o aktualnych projektach. 
 
Październik
- udział w RUNbertów - Bieg Rembertowa,
- udział w akcji „Kiermasz dla Anuli” (który pojawił się jako relacja w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim),
- realizacja wydruku publikacji „12 sposobów na zdrowie. Europejski Kodeks Walki Z Rakiem” dzięki współpracy z Centrum 
Onkologii – Instytutem Marii Skłodowskiej Curie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii), który był dystrybuowany na wszystkich 
wydarzeniach, w których Fundacja brała udział,
- realizacja fotograficznej portretowej sesji wizerunkowej Prezeski Fundacji do profesjonalnej komunikacji w mediach,
- założony został profil Fundacji na platformie wykop.pl w celu zwiększania bezpośredniego zasięgu komunikacji.
 
 Listopad:
- Prezeska Fundacji Maja Surowicz-Biłyj wystąpiła podczas CarrotSpot Practice Day z wykładem „Choroba nowotworowa w 
miejscu pracy – program Onko-Odpowiedzialni”,
- Fundacja wzięła udział w akcji Galerii Handlowej Sadyba Best Mall „Sadyba Pomaga”, prowadziła promocję profilaktyki 
nowotworowej na stoisku naszej organizacji,
- promowaliśmy profilaktykę onkologiczną na stoisku podczas akcji „Warszawski Maraton Fitness”,
- zorganizowaliśmy Dzień Profilaktyki Nowotworowej w Galerii Północnej, podczas którego można było odbyć indywidualne 
konsultacje profilaktyczne oraz wesprzeć Fundację w trakcie wielkiej loterii zabawek,
- Fundacja wzięła udział w zbiórce organizowanej przez nieformalną grupę "Słoiki z Wilanowa" na rzecz jednego z 
Podopiecznych Fundacji,
- Prezeska Fundacji Maja Surowicz-Biłyj wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej Piłkarskich Mistrzostw Instytucji 
Kultury promując aukcję charytatywną na rzecz podopiecznego Fundacji,
 - zostaliśmy członkiem Europejskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych - European Cancer Patient Coalition (ECPC),
- Fundacja występuje w programie telewizyjnym Pozyteczni.pl TVP 2,
- Fundacja zostaje partnerem XI Edycji PNSA (Polish National Sales Awards) w obszarze profilaktyki onkologicznej.
 
Grudzień
- z okazji nawiązania współpracy z Warsaw Genomics odbywają się bezpłatne konsultacje z docent Anną Wójcicką oraz Prezeską 
Fundacji Mają Surowicz-Biłyj,
- Fundacja bierze udział w Świątecznym Kiermaszu Alior Bank SA,
- Prezeska Fundacji wygłasza prezentację podczas uroczystej Gali wręczania nagród PNSA w temacie profilaktyki onkologicznej i 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100000

250

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wszystkie te działania zaowocowały wzrostem odwiedzalności strony internetowej Fundacji o 883% w stosunku do roku 
ubiegłego.
Ruch z platform społecznych typu Facebook / Instagram na stronie wzrósł z 10 725 odwiedzin w 2018 roku do 118 445 w roku 
2019 (wzrost o 1 004,38%).
Wzrost o 701,38% liczby wejść bezpośrednich na stronę Fundacji - z 2 604 w roku 2018 do 20 688 w 2019 roku.
Wzrost wejść bezpośrednich na stronę przez wyszukiwanie organiczne (wyświetlenie w podpowiedzi wyszukiwarki) o 643,92% - 
z 1 924 w 2018 roku do 14 313 w roku 2019.
Wzrost liczby polubień profilu FB Fundacji z 3 413 do 6 152 (80%).
Rekordowy zasięg organiczny posta na Facebook'u wyniósł 1 490 361 wyświetleń.

Oddział w Katowicach

1 października Fundacja zatrudniła koordynatorkę oddziału Fundacji w Katowicach, a już 28 listopada otworzyła swoje biuro 
stacjonarne na tym terenie.
Celem jest rozwój i promocja działań Fundacji w lokalnych społecznościach.

Spółka non-profit

W 2019 r. kontynuowało działalność założone w 2018 r. przez Zarząd Fundacji przedsiębiorstwo społeczne Change 4Good not-
for-profit Sp. z o.o., którego celem jest rozwój efektywnych, przemyślanych i długofalowych projektów społecznych w Polsce. 
Zyski z działalności przedsiębiorstwa są reinwestowane na cele statutowe Fundacji „Znajdź Pomoc”, czyli na kompleksową 
pomoc osobom chorym onkologicznie. W 2019 roku Change4Good Sp. z o.o. rozwinęło współpracę z marką Funiversity w 
obszarze produkcji i sprzedaży zabawek edukacyjnych oraz realizacji eventów z tego obszaru, zakupiło portal 
crowdfoundingowy pomocsieliczy.pl, sklep internetowy twojsmyk.pl oraz przygotowało ofertę dla biznesu z obszaru eventów 
CSR'owych.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Kompleksowe wsparcie pacjentów 
onkologicznych i ich bliskich - prowadzenie 
subkont, udzielanie wsparcia w formie 
konsultacji - stacjonarnych i online ze 
specjalistami (prawnik, psycholog, 
psychoonkolog, pracownik socjalny, doradca 
zawodowy, pośrednik pracy, coach, etc.), 
prowadzenie terapii krótkoterminowej i 
długoterminowej dla Podopiecznych Fundacji i 
ich bliskich, realizacja projektów pomocowych z 
zakresu onkologii, organizacja różnych form 
wolontariatu, zbiórek darów rzeczowych dla 
Podopiecznych Fundacji. Nawiązanie szeregu 
partnerstw z ośrodkami medycznymi w Polsce i 
poza granicami kraju w celu jeszcze 
skuteczniejszego niesienia pomocy osobom 
chorującym onkologicznie i ich bliskim. 
Budowanie i realizacja misji pomocowej Fundacji 
– od zgłoszenia problemu do jego rozwiązania.

88.10.Z 50 000,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie projektów z zakresu aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób po chorobach 
onkologicznych, osób z niepełnosprawnościami, 
biernych i nieaktywnych zawodowo. Projekty 
realizowane były ze środków Unii Europejskiej, 
PFRON i M. St. Warszawa, objęły swoim 
zasięgiem większość kraju. 3 projekty 
realizowane były w partnerstwie z podmiotami z 
Grupy Work Service (Szansa Na Lepsze Jutro, 
Lepsza Przyszłość, Akcja Aktywizacja), jeden – w 
partnerstwie z M. St. Warszawa (Lepszy Start Na 
Ursynowie), sześć – tylko przez Fundację 
(Pokonaj Kryzys, Nowa Perspektywa, e-Senior, 
Senior 1.0, Stażysta+, Absolwent). Wsparciem 
objętych zostało ponad 1000 osób. Fundacja 
aplikuje również o kolejne środki - w 2019 roku 
otrzymała dwa nowe projekty unijne - do 
realizacji na Śląsku i w Małopolsce w kolejnych 
latach.

85.60.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Wsparcie finansowe dla osób chorujących 
onkologicznie – finansowanie 
nierefundowanego leczenia, rehabilitacji, 
zakupu sprzętu medycznego, protez dla osób po 
amputacjach. Prowadzenie zbiórek darów 
rzeczowych (żywność, środki czystości, prezenty 
świąteczne), angażowanie darczyńców 
indywidualnych do wspierania Podopiecznych. 
Prowadzenie bezpłatnej infolinii dla osób w 
sytuacjach kryzysowych w związku z chorobą 
onkologiczną w domu czy miejscu pracy, 
dostępnej przez całą dobę. Odpowiadanie na 
każdą potrzebę Podopiecznego. Przez sprawne 
działania Fundacji w 2019 roku nie było sytuacji, 
aby któremukolwiek z Podopiecznych zabrakło 
środków na leczenie i rehabilitację, każda 
sprawa rozpatrywana była indywidualnie, a 
osobie potrzebującej zapewniane było 
kompleksowe wsparcie na najwyższym 
poziomie.

88.99.Z 423 020,08 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 417 811,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 302 383,96 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 500,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Kontynuacja działań z ubiegłych lat, 
polegających na prowadzeniu konsultacji 
psychologicznych oraz terapii krótko- i 
długoterminowej dla osób, które nie 
chorują onkologicznie, ale ze względu na 
problemy finansowe nie są w stanie 
skorzystać z oferty na wsparcie 
psychologiczne dostępnej na rynku. Tym 
osobom Fundacja oferowała terapię oraz 
konsultacje psychologiczne za kwotę kilka 
razy niższą niż rynkowa. Dzięki tej formie 
wsparcia udało się wesprzeć kilka osób 
potrzebujących pilnej interwencji 
psychologicznej.

86.90.E 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.19.Z

Fundacja „Znajdź Pomoc” prowadziła w 2019 roku, jak i w latach poprzednich, sprzedaż 
kartek świątecznych, z których przychody przekazywane są na statutowe działania Fundacji - 
tworzenie funduszu ratunkowego dla osób chorujących onkologicznie i ich bliskich, z którego 
finansowane są leczenie i rehabilitacja Podopiecznych. Co roku angażujemy do tego projektu 
wszystkich partnerów biznesowych Fundacji, starając się jednocześnie dotrzeć do nowych 
odbiorców, w tym darczyńców indywidualnych. Kartki świąteczne inspirowane są pracami 
Podopiecznych Fundacji - osób chorujących onkologicznie, ale również osób z 
niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci, którym w poprzednich latach Fundacja świadczyła 
pomoc, i które brały udział w projektach arteterapeutycznych - konkursach plastycznych na 
przestrzeni lat.
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c) przychody z działalności gospodarczej 105 965,00 zł

d) przychody finansowe 5 683,44 zł

e) pozostałe przychody 2 279,05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 744 886,01 zł

2.4. Z innych źródeł 574 879,20 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 45 873,65 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 473 020,08 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 finansowanie leczenia i rehabilitacji osób chorujących onkologicznie 444 278,34 zł

2 poradnictwo psychoonkologiczne dla osób chorujących onkologicznie i ich bliskich 6 494,14 zł

3 fundusz ratunkowy dla chorych onkologicznie pełniący funkcję zabezpieczenia kosztów leczenia 
onkologicznego

22 247,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 473 480,94 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 624 565,30 zł

w 
tym:

2 385 356,67 zł

0,00 zł

64 536,60 zł

174 672,03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

1 693 254,22 zł

746 825,82 zł

198 840,97 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

105 965,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 244 265,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 75 093,16 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 192 813,03 zł 473 020,08 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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

6 058 118,08 zł 473 020,08 zł

1 500,00 zł 0,00 zł

30 871,84 zł

15 076,06 zł

80 654,40 zł

6 592,65 zł 0,00 zł

1 Przekazane na subkonta podopiecznych 444 278,34 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 22 820,39 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 75 093,16 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

3 898 426,33 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

24 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

7,70 etatów

59 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

40 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

40 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 160 441,47 zł

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

1 160 441,47 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 798,86 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

315,65 zł

6. Wysokość przeciętnego 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

964,52 zł

7 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

27 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

27 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

744 996,01 zł

707 281,04 zł

- nagrody

- premie

2 000,00 zł

10 171,06 zł

- inne świadczenia 25 543,91 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 415 445,46 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 160 441,47 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

15 000,00 zł

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

4 852,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 283 899,73 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Akcja Aktywizacja" Projekt wdrażany przez 
Fundację partnerstwie z 
Industry Personnel Services Sp. 
z o.o., współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zasięgiem objęto 
gminy na terenie województwa 
mazowieckiego, a uczestnikami 
w przypadku projektu „Akcja 
Aktywizacja” było docelowo 
279 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Mazowiecka Jednostka Programów 
Unijnych

2 571 443,47 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 900,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Par. 13, pkt. 3 oraz par. 8, 
pkt. 1 Statutu Fundacji. 
Pożyczka dla spółki non 
profit, w której 100% 
udziałów ma Fundacja, i z 
której zyski będą 
przekazywane na działania 
statutowe Fundacji.
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2 "Szansa na lepsze jutro!" w 
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata 2014
-2020

Projekt, w którym Fundacja 
była partnerem Krajowego 
Centrum Pracy Sp. z o.o., 
współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zasięgiem objęto 
gminy na terenie województwa
mazowieckiego, a uczestnikami
projektu były 462 osoby 
zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
Celem projektu był wzrost
aktywizacji społecznej osób 
oddalonych od rynku pracy, 
mieszkańców woj. 
mazowieckiego.

Mazowiecka Jednostka Programów 
Unijnych

4 886 494,66 zł

3 "Nowa Perspektywa” w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata 2014
-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Projekt, którego celem był 
wzrost aktywizacji społecznej i 
zawodowej 20 osób z 
niepełnosprawnościami z 
miasta Warszawy. Uczestnicy
otrzymywali wsparcie w 
zakresie aktywizacji społecznej i 
zawodowej. Projekt jest 
kontynuowany i zakończy się w 
2020 r.

Mazowiecka Jednostka Programów 
Unijnych

229 825,00 zł

4 „Pokonaj Kryzys” 
realizowany w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 
– 2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Projekt, celem którego był 
wzrost aktywizacji społecznej i 
zawodowej 50 osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem, 
niepracujących w wieku 
aktywności zawodowej, 
zamieszkujących na terenie 
powiatów: warszawskiego,
warszawskiego zachodniego,
nowodworskiego,
legionowskiego, 
wołomińskiego, mińskiego, 
otwockiego, piaseczyńskiego. 
Uczestnicy otrzymywali
wsparcie w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej.

Mazowiecka Jednostka Programów 
Unijnych

624 325,00 zł

5 „Lepszy start na Ursynowie” 
realizowany w partnerstwie 
z Urzędem Miasta 
Stołecznego Warszawy 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 
– 2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Celem projektu było 
indywidualne i kompleksowe 
wsparcie 60 osób w wieku 6-18 
lat z obszaru Służewca, 
pogranicza dzielnic Ursynów i 
Mokotów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Projekt realizowano w 
nowopowstałej placówce 
wsparcia dziennego (40 osób) 
oraz w formie pracy 
podwórkowej (20 osób) 
prowadzonej przez 
streetworkerów.

Mazowiecka Jednostka Programów 
Unijnych

696 541,90 zł
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6 Projekt pn. "Lepsza 
Przyszłość” realizowany w 
partnerstwie z Krajowym 
Centrum Pracy Sp z o.o., w 
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 – 2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Celem projektu było włączenie 
społeczne docelowo 130 osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
zamieszkałych na terenach 
wiejskich woj. łódzkiego. W 
trakcie projektu uczestnicy 
otrzymywali wsparcie w 
zakresie aktywizacji społecznej i 
zawodowej przygotowane 
zgodnie z indywidulanymi 
potrzebami. Projekt został 
rozpoczęty w 2017 roku i został 
przedłużony do końca 2020 
roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 1 857 836,11 zł

7 Projekt „E-Senior” 
współfinansowany z budżetu 
M. St. Warszawy

Projekt adresowany do 
Warszawskich Seniorów, miał 
na celu zapewnienie osobom 
60+ udziału w darmowych 
kursach komputerowych. 
Projekt rozpoczął się w 2018 
roku, a zakończył się w roku 
2019.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 118 900,00 zł

8 Projekt „Senior 1.0” 
współfinansowany z budżetu 
M. St. Warszawy

Projekt dedykowany osobom 
powyżej 60. roku życia. Projekt 
skierowany był do seniorów, 
którzy zetknęli się z problemem 
alkoholowym (bezpośrednio lub 
w najbliższym otoczeniu). 
Program oferował im wsparcie 
oraz udział w programie 
psychoedukacyjnym. 
Zainteresowani seniorzy 
uczestniczyli w wykładach, 
konsultacjach indywidualnych 
oraz grupie wsparcia. W ramach 
projektu utworzono także 
infolinię dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od 
alkoholu.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 93 900,00 zł

9 Projekt „Punkty Cyfrowego 
Wsparcia Seniora” 
współfinansowany z budżetu 
M. St. Warszawy

Projekt zakłada indywidualne 
wsparcie z zakresu kompetencji 
cyfrowych dla Seniorów (osoby 
powyżej 60. roku życia)  z 4 
Warszawskich dzielnic w 5 
Punktach Cyfrowego Wsparcia 
Seniora: Wola (1 punkt), 
Wesoła (1 punkt), Włochy (1 
punkt), Bielany (2 punkty). 
Seniorzy mogą odkrywać tajniki 
urządzeń cyfrowych zgodnie z 
indywidualnym 
zapotrzebowaniem: 
komputerów, tabletów, 
smartfonów, aparatów 
cyfrowych, oraz uczyć się, w jaki 
sposób nowoczesna 
technologia ułatwia życie i czyni 
je bardziej różnorodnym.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 219 780,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10 „Program Aktywności 
Lokalnej dla trzech 
społeczności mieszkańców 
Katowic Centrum, Chorzowa 
Centrum i Sosnowca 
Centrum” - 
współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
2014-2020

Celem projektu jest wrost 
poziomu aktywności społecznej 
i lokalnej oraz zwiększenie 
szans na zatrudnienie wśród 
240 osób, zamieszkujących 
wyłącznie tereny obszary 
rewitalizowane. Szacuje się, iż 
w wyniku realizacji projektu 
liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po 
opuszczeniu programu wyniesie 
24.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

961 277,64 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Stażysta Plus w 
administracji publicznej 
(pakiet 1)”

Projekt polega na organizacji 
staży dla bezrobotnych osób z 
niepełnosprawnościami w 
instytucjach administracji 
publicznej i służbie cywilnej w 
miastach: Warszawa, Gdańsk, 
Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, 
Elbląg, Toruń oraz Włocławek. 
Celem jest podniesienie 
kompetencji, przygotowanie do 
zdobycia zawodu, ułatwienie 
znalezienia pracy poprzez udział 
w stażu zawodowym 
oferowanym przez podmioty 
administracji, oraz dalsza 
aktywizacja zawodowa 
uczestników projektu.

Państwowy  Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2 935 844,80 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 CHANGE4GOOD NOT-FOR-
PROFIT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3827862200000
0      

Warszawa 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 "Droga do wymarzonej pracy 
dla absolwenta z 
niepełnosprawnością"

Projekt w ramach programu 
„Absolwent” 
współfinansowanego ze 
środków PFRON, kierowany do 
nieaktywnych zawodowo osób 
z orzeczoną 
niepełnosprawnością, 
zamieszkałych na terenie woj. 
mazowieckiego, śląskiego, 
podlaskiego, kujawsko-
pomorskiego, realizujących 
naukę w szkole wyższej na 
ostatnim roku, lub 
posiadających tytuł zawodowy 
lub stopień naukowy nie dłużej 
niż 60 miesięcy. Celem jest 
podniesienie kompetencji, 
pomoc w zdobyciu kwalifikacji 
zawodowych i ułatwienie 
uczestnikom znalezienie pracy.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

960 776,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maja Surowicz-Biłyj Data wypełnienia sprawozdania 2020-07-20
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