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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-13

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

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

Marcin Jakubek Wiceprezes Zarządu TAK

Aleksandra Urbaszek Wiceprezes 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" (UNITED WAY POLSKA)

Druk: NIW-CRSO 1



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

TAK

Leszek Huzior Członek Rady Fundacji TAK

Cezary Szczylik Członek Rady Fundacji TAK

Bolesław Rok Członek Rady Fundacji TAK

Artur Nowak-Gocławski Członek Rady Fundacji TAK

Łukasz Margol Wice-Przewodniczący 
Rady

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
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie i stałą aktualizację wyszukiwarki internetowej dla osób 
potrzebujących,
b) działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie 
marginalizacji osób chorych, niepełnosprawnych, 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 niepełnosprawnych, w tym ofiar wypadków 
komunikacyjnych,
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, niepełnosprawnym, 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), h), i), j), k), l) i o) będzie 
wykonywana w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 
natomiast ta w ramach punktów d), g), 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

1. Wstęp

W 2018 roku Fundacja "Znajdź Pomoc" (KRS 0000414091, REGON 146040727), jako fundacja przejmująca, połączyła się z 
Fundacją United Way Polska (KRS 0000071715, REGON 011915834), jako fundacją przejmowaną, poprzez przeniesienie na 
fundację przejmującą całego majątku fundacji przejmowanej oraz rozwiązanie fundacji przejmowanej bez przeprowadzenia jej 
likwidacji. Połączenie oraz rozwiązanie fundacji przejmowanej zostało sformalizowane z datą 01.11.2018.

Działalność obu Fundacji kontynuowana była pod nazwą Fundacja "Znajdź Pomoc" (United Way Polska) (KRS 0000414091, 
REGON 146040727), z zachowaniem ciągłości opieki nad Podopiecznymi oraz realizacji projektów obu połączonych podmiotów. 
W połowie roku 2018 Fundatorzy oraz Zarząd sformułowali nową strategię Fundacji, w której głównym priorytetem jest 
wsparcie osób chorujących onkologicznie (dzieci i osoby dorosłe) i ich bliskich. Zmiana ta nie oznacza oczywiście zaniechania 
aktywności na innych polach działalności Fundacji, lecz wyznacza długofalowy kierunek w kształtowaniu profilu działalności 
organizacji.

Pozostałe aktywności będą sukcesywnie przenoszone do powołanej przez Fundację Spółki non-profit, Change For Good, która 
wpisana została do KRS na początku 2019 roku.
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Powołana również została nowa Rada Fundacji, składająca się z wybitnych osób, zarówno ze świata biznesu, jak i medycyny.

2. Działalność społeczna

W ramach działań społecznych w 2018 roku zrealizowano 2 projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
dofinansowane przez MCPS, 1 projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznych z Dzielnicy Praga Południe w 
Warszawie dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, 5 projektów dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich 
dofinansowanych ze środków MCPS oraz Wojewody Mazowieckiego i 2 projekty aktywizacyjne dla mieszkańców Dzielnicy 
Wilanów i Praga Południe w Warszawie dofinansowanych z środków Miasta Stołecznego Warszawa. Kontynuowano również 
projekt adresowany do dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego. 
Projekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie trwały od 1.06.18 do 30.11.2018. Objęły wsparciem 133 osoby, wśród których 
znajdowały się osoby doznające przemocy, świadkowie oraz sprawcy przemocy. W ramach projektów prowadzony był telefon 
zaufania oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami – konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
psychologiem, pedagogiem i prawnikiem.

Projekty adresowane do osób chorych onkologicznie i ich bliskich prowadzone były od 1.08.2018 do 31.12.2018. Łącznie 
skorzystało z nich 120 osób. Przeprowadzonych zostało 280 godzin konsultacji indywidualnych ze specjalistami – specjalistą ds. 
psychoonkologii oraz psychologiem. Uczestnicy projektów mogli skorzystać z poradnictwa społecznego oraz psychologicznego. 
Prowadzony był również telefon zaufania. Działania projektów obejmowały również 8 warsztatów pod tytułem „Jak radzić sobie 
z obciążeniami psychicznymi w opiece nad osobą chorą oraz w okresie żałoby? ”. Z warsztatów skorzystali bliscy osób chorych 
onkologicznie oraz kadra pracująca na oddziałach onkologicznych. Część warsztatów połączona była z zajęciami relaksacyjnymi. 
W ich trakcie uczestnicy poznali techniki relaksacyjne, które mogą samodzielnie wykorzystywać na co dzień. Łącznie 
przeprowadzono 12 godzin zajęć. Przy realizacji warsztatów Fundacja współpracowała z Warszawskim Ośrodkiem 
Psychoonkologii oraz Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Oddzielnym projektem obejmującym obszar 
onkologii był konkurs plastyczny realizowany w ramach kontynuacji programu Nikifory Fundacji United Way Polska. W ramach 
tego projektu 106 osób z niepełnosprawnością z WTZ-ów z obszaru województwa mazowieckiego wykonało prace plastyczne w 
2 kategoriach: „Moja mała ojczyzna” oraz „Boże Narodzenie”. Podczas obrad jury wybranych zostało 20 laureatów, którzy dostali 
nagrody w postaci zestawów artykułów plastycznych. Dodatkowo 10 laureatów, wraz z opiekunami, wzięło udział w 3-dniowym 
plenerze artystycznym. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach oraz odwiedzili miejsca kultury. Prace przesłane na konkurs 
zostały wystawione w 3 ośrodkach onkologicznych w formie galerii, dzięki czemu sztuka niepełnosprawnych udekorowała 
przestrzeń, w której chorzy spędzają dużo czasu. 

Projekt aktywizacyjny prowadzony na terenie Dzielnicy Praga Południe w okresie 01.04.2018 - 31.12.2018 adresowany był do 
seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki prowadzonym działaniom łącznie 47 osób zwiększyło swoją aktywność 
społeczną i otrzymało wsparcie w utrzymaniu samodzielności. Przeprowadzone zostały 84 godziny zajęć artystycznych, 30 
godzin spotkań grupowych oraz 50 godzin doradztwa indywidualnego. 

Projekt aktywizacyjny prowadzony na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie 01.07.2018-31.12.2018 pozwolił na upowszechnienie 
sztuki i kultury, a także aktywizację społeczną poprzez sztukę uczestników - rodzin z dziećmi i dzieci, seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami. W projekcie wzięło udział 155 osób. W ramach działań przeprowadzono 12 godzin zajęć 
arteterapeutycznych. Zorganizowano również 3 wyjścia do Ogrodu Światła przy Pałacu w Wilanowie. Do konkursu plastycznego 
o tematyce „Moja mała ojczyzna” zgłoszonych zostało 121 prac. Komisja przyznała 3 nagrody główne oraz jedną nagrodę 
publiczności wyłonioną na podstawie głosowania na Facebook ’u. 
Projekt Fundacji United Way Polska adresowany do dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z terenu Dzielnicy Praga 
Południe rozpoczął się w 2017 roku. Do 31.12.2018 zostały zakończone wszystkie działania. W 2018 roku wzięły w nim udział 82 
osoby. W 3 placówkach zrealizowano łącznie 300 godzin zajęć komputerowych oraz 12 godzin z bezpieczeństwa w sieci. 

Inne działania społeczne prowadzone przez Fundację obejmowały 3 akcje przekazywania darów rzeczowych dla Podopiecznych. 
Na Wielkanoc obdarowano 43 osoby. W paczkach znalazły się głównie artykuły spożywcze oraz środki czystości. W związku z 
początkiem roku szkolnego zorganizowano wysyłkę artykułów szkolnych. W ramach akcji obdarowanych zostało 46 dzieci w 
wieku szkolnym, dodatkowo paczki zostały wysłane do 3 ośrodków medycznych dla dzieci. Na Boże Narodzenie udzielono 
wsparcia rzeczowego 49 rodzinom. Dodatkowo zorganizowano akcję List do Świętego Mikołaja. 11 dzieci (Podopiecznych 
Fundacji lub członków ich rodzin) napisało listy z prośbami o wymarzone prezenty, które zostały następnie zrealizowane przez 
zainteresowane osoby – darczyńców Fundacji. Wszystkie dary rzeczowe zostały pozyskane od darczyńców indywidualnych lub 
firm. 

W ciągu całego roku 2018 Fundacja kontynuowała dotychczasowe działania wpierające osoby, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. Prowadzono dla nich poradnictwo specjalistyczne, konsultacje online i stacjonarne, zbiórki darów rzeczowych 
i pieniężne. Zgodnie z dotychczasową strategią działania Fundacji wsparciem byli objęci nie tylko Podopieczni Fundacji, ale 
również ich bliscy. 
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3. Działalność aktywizacji społeczno-zawodowej

Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała projekty aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujące zasięgiem głównie 
województwa mazowieckie i łódzkie.

Pierwszym projektem jest projekt pn. „Akcja Aktywizacja” wdrażany przez Fundację w partnerstwie z Industry Personnel 
Services Sp. z o.o., a drugim - projekt pn. „Szansa na lepsze jutro!”, w którym 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 znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. 
Uczestnikami projektu „Akcja Aktywizacja” było docelowo 200 osób, a w projekcie „Szansa na lepsze jutro!” – 380 osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem obu projektów jest wzrost aktywizacji społecznej i osób 
oddalonych od rynku pracy, mieszkańców woj. mazowieckiego z gmin poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego 
Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, doznających wykluczenia społecznego zgodnie z kategorią osób, które można 
zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekty były rozpoczęte w 2017 i 
zakończą się w 2019. 

Kolejne dwa projekty Fundacji realizowane były na terenie woj. Mazowieckiego, ale na mniejszą niż poprzednio omawiane 
projekty 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 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepracujących w wieku 
aktywności zawodowej, skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatów: warszawskiego, warszawskiego 
zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego. Uczestnicy 
otrzymywali wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt jest kontynuowany w 2019. Oba projekty 
realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jedyny projekt w tej kategorii 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, współfinansowany 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 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Służewca oraz pogranicza dzielnic Ursynów i Mokotów. Wsparcie otrzymały 
dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie zaplanowano na dwa 
cykle trwające po 1 rok. 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.

Na terenie województwa łódzkiego realizowany był 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, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było włączenie społeczne 200 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 i potrwa do listopada 2019. 

Fundacja realizowała także dwa projekty na terenie Warszawy skierowane do seniorów, w tym projekt „E-Senior” 
współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa. Projekt zapewnił osobom 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 projektu mogli nauczyć się obsługi 
smartfona z systemem operacyjnym Android, a także korzystać z przydatnych w codziennym życiu aplikacji. 

Kolejny współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa projekt pn. „Senior 1.0” skierowany był do osób 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 i 
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 
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pomoc. „Senior 1.0” oferował także indywidualne konsultacje psychologiczne w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 
„Nowolipie”.

4. Współpraca z partnerami biznesowymi

W 2018 roku Fundacja kontynuowała oraz rozszerzała rodzaj i zakres współpracy z partnerami biznesowymi. Wspólne działania 
obejmowały m.in. wolontariat pracowniczy - indywidualny i grupowy, wsparcie rzeczowe dla Podopiecznych Fundacji, 
zaangażowanie finansowe pracowników na rzecz Fundacji, realizację projektów społecznych dla różnorodnych grup 
potrzebujących. 

Ważnym elementem współpracy było rzetelne przekazywanie informacji o zmianach w organizacji, przede wszystkim połączeniu 
Fundacji United Way Polska z Fundacją Znajdź Pomoc, wraz ze zmianą nacisku w profilu działalności na wsparcie chorych 
onkologicznie i ich bliskich. Informacja została przekazana podczas spotkań osobistych z przedstawicielami firm partnerskich, 
rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail oraz listów do pracowników zaangażowanych we wsparcie Fundacji.

Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska) współpracowała z około 50 przedsiębiorstwami działającymi w różnych branżach. 
Fundacja nie współpracowała z żadnymi podmiotami związanymi z branżą tytoniową czy alkoholową. Dodatkowo, Fundacja nie 
była zaangażowana w żadną działalność komercyjną firm - wszystkie realizowane działania miały charakter społeczny oraz były 
zgodne z założeniami statutowymi organizacji.

W programie składki pracowniczej Fundacji w 2018 roku uczestniczyło około 700 pracowników z 29 firm partnerskich 
organizacji. W ramach programu chętni pracownicy regularnie przekazywali część swojego wynagrodzenia na rzecz Fundacji 
Znajdź Pomoc (United Way Polska).
Wspólnie z partnerami biznesowymi Fundacja realizowała projekty społeczne w całej Polsce.

Dzięki współpracy z John Deere Polska, prawie 700 licealistów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach i aktywnościach 
przygotowujących do egzaminu maturalnego. Projekt z Opel Manufacturing Polska oraz PPG Industries pozwolił na udzielenie 
dofinansowania 8 śląskim organizacjom pozarządowym oraz wsparcie około 550 osób z tych miejscowości. W ramach projektu, 
m.in.: 50 osób z niepełnosprawnością z okolic Pisaku uczestniczyło w zajęciach dogoterapii i hipoterapii; 20 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną z Chorzowa wzięło udział w cyklu zajęć ruchowo-poznawczych oraz wyjechało na dwie 
wycieczki krajoznawcze; 60 wolontariuszy z Hospicjum w Gliwicach uczestniczyło w warsztatach wspierających ich pracę oraz 
wspólnym wyjściu integracyjnymi; w Bytomiu odbywały się regularne zajęcia dodatkowe i krótkie wycieczki dla dzieci z rodzin 
wieloproblemowych; dzieci i młodzież z trudnych środowisk z Raciborza codziennie uczestniczyły w dodatkowych 
aktywnościach w Klubie Sfera. 

Około 100 osób (rodzice i dzieci) mieszkających w dzielnicy Praga Południe i Praga Północ w Warszawie skorzystało z 
kompleksowego programu pomocowego finansowanego przez firmę Societe Generale. Młodzież z Bielska-Białej mogła rozwijać 
swoje zainteresowania związane z matematyką dzięki zaangażowaniu firmy Pitney Bows Polska. Współpraca z Mattel Polska 
pozwoliła na przeprowadzenie 70 godzin zajęć śmiechoterapii i arteterapii w szpitalach dziecięcych w Warszawie. 

Efektem wspólnych działań z Dell EMC było przekazanie wartościowego sprzętu komputerowego nauczycielom szkoły 
przyszpitalnej w Instytucie “Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz przeprowadzenie szeregu szkoleń dla 
nauczycieli placówki z zakresu obsługi programów komputerowych. Co więcej, mali pacjenci brali udział w dodatkowych 
zajęciach i aktywnościach (w tym warsztatach z programowania).

W przygotowanie prezentów i paczek pomocowych dla osób potrzebujących zaangażowali się pracownicy 24 firm w Polsce. 
Podczas sierpniowej akcji “Pierwszy Dzwonek - również w szpitalach i hospicjach” do Fundacji trafiło ponad 6000 artykułów 
szkolnych, które zostały przekazane do około 100 rodzin objętych wsparciem Fundacji oraz do 4 instytucji: Instytutu Matki i 
Dziecka w Warszawie, Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, Fundacji Gajusz - Hospicjum dla Dzieci w Łodzi oraz Instytutowi - 
Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Zaangażowani pracownicy zostali zaproszeni przez Fundację do wspólnego przekazania 
paczek wybranym placówkom w Warszawie, które odbyło się we wrześniu 2018 roku.

W ramach akcji “List do Św. Mikołaja” pracownicy firm przygotowali 42 prezenty świąteczne (o średniej wartości 500 zł) dla 
dzieci chorych onkologicznie (lub dzieci, których rodzice albo rodzeństwo są chore onkologicznie) na podstawie indywidualnych 
listów przygotowanych przez dzieci, oraz ponad 100 paczek pomocowych dla rodzin w potrzebie (z żywnością, artykułami 
chemicznymi i kosmetykami). Beneficjentami akcji byli Podopieczni Fundacji Znajdź Pomoc (United Way Polska) oraz Fundacji 
Gajusz - Hospicjum dla Dzieci w Łodzi. Zaangażowani pracownicy włączyli się również w pakowanie paczek i prezentów w biurze 
Fundacji w grudniu 2018 roku.

Jako element współpracy biznesowej, Fundacja organizowała wolontariat dla pracowników firm w placówkach medycznych. 
Przykładowo, pracownicy Dell EMC pomalowali dwie świetlice dla dzieci w Instytucie - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 
podczas listopadowych dni wolontariatu.
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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

1200

250

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W okresie przedświątecznym 11 przedsiębiorstw zamówiło charytatywne kartki świąteczne Fundacji, które zostały 
zaprojektowane na podstawie prac wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością, a dochód ze sprzedaży trafił do chorych 
onkologicznie.

5. Komunikacja

W wyniku połączenia Fundacji United Way Polska z Fundacją Znajdź Pomoc oraz zmiany profilu działalności, w drugiej połowie 
2018 roku został przeprowadzony rebranding marki Znajdź Pomoc wraz z towarzyszącymi informacjami prasowymi o zmianach 
w organizacji.
Została przygotowana i uruchomiona nowa strona internetowa organizacji (www.znajdzpomoc.pl) oraz zmieniony sposób 
komunikacji na profilach Fundacji w mediach społecznościowych.

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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4.2. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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), 
prowadzenie terapii krótkoterminowej i 
długoterminowej dla Podopiecznych Fundacji i 
ich bliskich, realizacja projektów pomocowych z 
zakresu onkologii, przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, organizacja różnych form wolontariatu 
(pracowniczego, na oddziałach onkologicznych i 
w hospicjach, w domach Podopiecznych, zbiórek 
darów rzeczowych dla Podopiecznych Fundacji). 
Budowanie i realizacja misji pomocowej Fundacji 
– od zgłoszenia problemu do jego rozwiązania.

88.10.Z 52 119,54 zł

2 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 indywidualnych 
potrzeb Podopiecznych. Prowadzenie bezpłatnej 
infolinii dla osób w sytuacjach kryzysowych, 
dostępnej przez całą dobę. Odpowiadanie na 
każdą potrzebę Podopiecznego. Przez sprawne 
działania Fundacji w 2018 roku nie było sytuacji, 
aby któremukolwiek z Podopiecznych zabrakło 
środków na leczenie i rehabilitację, każda 
sprawa rozpatrywana była indywidualnie, a 
osobie potrzebującej zapewniane było wsparcie 
na najwyższym poziomie.

88.99.Z 52 119,54 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie projektów z zakresu aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób po przebytych 
chorobach onkologicznych, osób z 
niepełnosprawnościami, biernych i 
nieaktywnych zawodowo. Projekty realizowane 
były ze środków Unii Europejskiej, w dwóch 
województwach: mazowieckim i łódzkim. 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), dwa – 
tylko przez Fundację (Pokonaj Kryzys, Nowa 
Perspektywa). Wsparciem objętych zostało 
ponad 1000 osób z tych dwóch województw.

85.60.Z 0,00 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) 1 957 799,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 942 037,17 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 880,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 8 148,50 zł

d) przychody finansowe 824,01 zł

e) pozostałe przychody 910,10 zł

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

Prowadzenie 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 kilkadziesiąt 
osób potrzebujących pilnej interwencji 
psychologicznej oraz przeprowadzić kilkaset 
godzin poradnictwa i terapii.

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” (United Way Polska) prowadziła w 2018 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 obydwie Fundacje świadczyły pomoc, i które brały udział w projektach 
arteterapeutycznych - konkursach plastycznych na przestrzeni lat.
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 320 385,67 zł

2.4. Z innych źródeł 133 667,01 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 1 361,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 104 239,08 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

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

1 finansowanie leczenia i rehabilitacji osób chorujących onkologicznie 86 593,63 zł

2 poradnictwo psychoonkologiczne dla osób chorujących i ich bliskich 17 645,45 zł

1 przekazane na subkonta podopiecznych 86 593,63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 63 519,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 440 228,00 zł

w 
tym:

1 306 468,00 zł

0,00 zł

133 760,00 zł

0,00 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

209 387,18 zł

102 849,99 zł

0,00 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)

8 148,50 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 239 105,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 148,50 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 753 454,67 zł 104 239,08 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

1 702 931,34 zł 104 239,08 zł

5 880,00 zł 0,00 zł

8 000,00 zł

3 789,76 zł

32 015,27 zł

838,30 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 148,50 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

1 564 030,22 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)

7 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)

7,00 etatów

25 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)

15 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

1 osób

14 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 249 349,75 zł

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

1 249 349,75 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)

6 231,42 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) 

1 579,84 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)  

1 215,05 zł

9 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  OKw 
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)

34 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

33 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

766 212,89 zł

766 212,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 483 136,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 240,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 247 109,75 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

20 000,00 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

4 739,51 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 0,00 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 Jak radzić sobie z 
obciążeniami psychicznymi 
w opiece nad osobą chorą 
oraz w okresie żałoby? - 
program szkoleniowy dla 
osób bliskich, kadry i 
wolontariuszy pracujących 
na rzecz chorych 
onkologicznie

Wsparcie osób na co dzień 
opiekującym się osobami z 
niepełnosprawnością 
spowodowaną wystąpieniem 
choroby nowotworowej : 
rodzin, bliskich, a także 
wolontariuszy i pracowników 
organizacji zajmujących się tą 
grupą osób z terenu 
województwa mazowieckiego.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

13 930,00 zł

2 #komputer 2.0 Utworzenie oferty dla dzieci i 
młodzieży uczęszczających do 
placówek wsparcia dziennego, 
zamieszkałych na terenie 
Warszawy poprzez zajęcia 
komputerowe umożliwiające 
poprawę umiejętności 
korzystania z nowoczesnych 
technologii.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 36 000,00 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

7 797,72 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Kulturalny Wilanów Upowszechnienie sztuki i 
kultury, a także aktywizacja 
społeczna poprzez sztukę 
uczestników zadania: rodzin z 
dziećmi i dzieci, seniorów i osób 
z 
niepełnosprawnościami.Prowad
zenie za pośrednictwem sztuki i 
kultury działań wspierających
integrację mieszkańców 
dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Wilanów Miasta 
Stołecznego Warszawy

10 000,00 zł

4 Pokonaj Kryzys Program wielodyscyplinarnego 
poradnictwa: 
psychoonkologicznego, 
prawnego, socjalnego
i doradztwa zawodowego w 
zakresie przysługujących 
uprawnień, dostępnych usług, 
sprzętu rehabilitacyjnego i 
pomocy technicznej dla osób z 
niepełnosprawnością 
wynikającą z choroby 
nowotworowej.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

14 730,00 zł

5 Poradnictwo rodzinne dla 
rodzin doświadczonych 
chorobą nowotworową

Pomoc rodzinom dotkniętym 
chorobą nowotworową w 
radzeniu sobie ze stresem, 
obciążeniem emocjonalnym, a 
tym samym w poprawie ich 
kompetencji w zakresie opieki i 
rehabilitacji, a także adaptacji 
rodziny do nowej sytuacji i 
bezpośredniej pomocy 
psychoonkologicznej 
świadczonej osobie chorej.

Wojewoda Mazowiecki 17 000,00 zł

6 Przemoc - Znajdź Pomoc Projekt wspierająco-
edukacyjny, zakładający 
zapewnienie dostępu do 
informacji o możliwościach 
pomocowych poprzez 
nieodpłatne udostępnienie 
poradnika przygotowanego dla 
ofiar przemocy domowej oraz 
świadków, a przede wszystkim 
zakładający udzielenie 
interdyscyplinarnej pomocy: 
pedagogicznej, psychologicznej 
i możliwości kontaktu z 
konsultantem ds. 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie i prawnikiem w formie 
konsultacji indywidualnych on-
line i stacjonarnych.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

32 000,00 zł
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7 Program ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie - Znajdź 
Pomoc

Projekt wspierająco-
edukacyjny, zakładający przede 
wszystkim udzielenie 
interdyscyplinarnej pomocy: 
pedagogicznej, psychologicznej 
i możliwości kontaktu z 
konsultantem ds. 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie i prawnikiem w formie 
konsultacji indywidualnych on-
line i stacjonarnych osobom 
doświadczającym pomocy, jak i 
zwiększający świadomość na 
temat alkoholizmu w rodzinie i 
współwystępującej z nim 
przemocy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

27 730,00 zł

8 Rodzina w chorobie Poprawa funkcjonowania osób 
na co dzień zajmujących się 
osobami z 
niepełnosprawnościami 
spowodowanymi wystąpieniem 
choroby nowotworowej, w tym 
bliskich, partnerów i dzieci.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

9 900,00 zł

9 Sztuką w raka Mazowiecka edycja Konkursu 
Plastycznego dla osób z 
niepełnosprawnościami i 
zaburzeniami psychicznymi 
"Świat Nikiforów", którego 
celem był rozwój osobisty 
artystów z niepełnosprawnością 
intelektualną i chorobami 
psychicznymi oraz 
przezwyciężanie ich izolacji 
społecznej, a także zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na 
walory artystyczne sztuki osób
z niepełnosprawnością.

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego

25 000,00 zł

10 Wspieramy rodziny Wsparcie osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną z 
uwagi na wiek i 
niepełnosprawność z terenu 
Dzielnicy Praga - Południe m.st. 
Warszawy. Zwiększenie 
aktywności społecznej poprzez 
udział w zajęciach 
aktywizujących: zajęciach 
artystycznych, spotkaniach 
grupowych i indywidualnych.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 16 200,00 zł
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11 "Akcja Aktywizacja" 
wdrażany przez Fundację w 
partnerstwie z Industry 
Personnel Services Sp. z o.o., 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014
-2020, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

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

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (MJWPU)

2 571 443,47 zł

12 "Szansa na lepsze jutro!" w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014
-2020, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Projekt pn. „Szansa na lepsze 
jutro!” gdzie 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 jest 380 osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
Celem projektu jest wzrost 
aktywizacji społecznej i osób 
oddalonych od rynku pracy, 
mieszkańców woj. 
Mazowieckiego.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (MJWPU)

4 969 524,67 zł

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

Projekt, którego celem jest 
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 Wdrażania 
Programów Unijnych (MJWPU)

229 825,00 zł
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14 "Pokonaj kryzys" Projekt pn "Pokonaj Kryzys”, 
celem którego jest wzrost 
aktywizacji społecznej i 
zawodowej 50 osób 
zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, 
niepracujących w wieku 
aktywności zawodowej dla osób 
zamieszkujących na terenie 
powiatów: warszawskiego, 
warszawskiego zachodniego, 
nowodworskiego, 
legionowskiego, 
wołomińskiego, mińskiego, 
otwockiego, piaseczyńskiego. 
Uczestnicy otrzymywali 
wsparcie w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej. Projekt 
jest kontynuowany w 2019.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (MJWPU)

624 325,00 zł

15 „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

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 nowo 
powstałej placówce wsparcia 
dziennego (40 osób) oraz w 
formie pracy podwórkowej (20 
osób) prowadzonej przez 
streetworkerów.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (MJWPU)

696 541,90 zł

16 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.

Projekt pn. Lepsza przyszłość ”, 
celem projektu jest włączenie 
społeczne 200 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 i potrwa do 
listopada 2019.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 2 636 412,26 zł

17 Projekt „E-Senior” Projekt zapewnił osobom 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. Ponadto, 
uczestnicy „E-Seniora” mogli 
nauczyć się obsługi smartfona z 
systemem operacyjnym 
Android, a także korzystania z 
przydatnych w codziennym 
życiu aplikacji.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 118 900,00 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)

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

18 „Senior 1.0” „Senior 1.0” dedykowany jest 
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.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 93 900,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Świadczenie usług coacha na rzecz uczestników projektu pn. 
"Pokonaj Kryzys"

Fundacja United Way Polska 60 000,00 zł

2 świadczenie Indywidualnego wsparcia w zakresie kompetencji 
społecznych na rzecz uczestników projektu - Psycholog

Fundacja United Way Polska 253 750,00 zł

3 świadczenie Grupowego treningu kompetencji i umiejętności 
społecznych na rzecz uczestników projektu

Fundacja United Way Polska 206 000,00 zł

4 świadczenie Grupowego treningu kompetencji i umiejętności 
społecznych na rzecz uczestników projektu

Fundacja United Way Polska 211 840,00 zł

5 świadczenie  Indywidualnego wsparcia w zakresie kompetencji 
społecznych na rzecz uczestników projektu - Psycholog

Fundacja United Way Polska 149 040,00 zł

6 świadczenie usługi doradztwa zawodowego na rzecz 
uczestników projektu

Fundacja United Way Polska 129 600,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Change For Good Spółka z 
Ograniczoną 
Odpowiedzialnoscią

382786220          
 

Warszawa 100,00 100,00

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

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
Marcin Jakubek

Aleksandra Urbaszek
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3

2 Mazowieckie Cetrum Polityki Społecznej 3

2019-07-13
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