SO.3431-5-4/10

Zarząd
Powiatu Konińskiego
Iw miejscu I

W związku z wpłynięciem w dniu 2 grudnia br. do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koninie wniosku od Fundacji Cyryla i Metodego z Lublina o sfinansowanie w
trybie pozakonkursowym ( art.19a rozdział 2 ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. z póź. zm. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
realizacji zadania z zakresu pomocy
społecznej, mającego na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia w roku 2010 zwracam się do Zarządu Powiatu
Konińskiego o rozpatrzenie celowości realizacji tego zadania i podjęcie decyzji o przyznaniu
dotacji na jego realizację.
Wniosek opiewa na kwotę 4610,00 zł , miałby być zrealizowany w miesiącu grudniu 2010 r.
w formie warsztatów dla ojców i być elementem wsparcia dla rodzin poprzez zwiększenie
zaangażowania ojców w proces wychowawczy i edukacyjny
dzieci. Głównym celem
przedsięwzięcia jest wzmocnienie u mężczyzn
poczucia odpowiedzialności za bycie
rodzicem.
W harmonogramie działań oferent przewiduję zorganizowanie w miesiącu grudniu br. dwóch
ośmiogodzinnych warsztatów szkoleniowych dla 30 mężczyzn z terenu powiatu konińskiego.
Warsztaty miałyby być poprzedzone kampanią informacyjną.
W kalkulacji kosztów realizacji zadania oferent nie przewiduje wkładu własnego lecz
wnioskuje o całą kwotę tzn. 4610,00zł.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące wspierania dziecka i rodziny proponowane
do realizacji przez Fundację Cyryla i Metodego z Lublina jest zadaniem własnym powiatu i
zostało uwzględnione w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
w sferze zadań priorytetowych. Jednak fakt, iż Fundacja złożyła wniosek na jego realizację
dopiero w grudniu br. powoduje, że na jego wykonanie nie ma zabezpieczonych środków
finansowych w budżecie powiatu, bowiem wszystkie już zostały wykorzystane.
Pragnę zatem zasugerować Zarządowi Powiatu , że z powyższego powodu,
mimo
atrakcyjności i nowatorstwa w spojrzeniu na problem pomocy rodzinie i dziecku wniosek nie
może zostać rozpatrzony pozytywnie.

Załącznik:
l. Wniosek Fundacji
im. Cyryla i Metodego w Lublinie
o dotację
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

(',
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Lublin, 25.11.2010 r.

Sz. P. Elżbieta Sroczyńska
Dyrektor PCPR Konin

Szanowna Pani Dyrektor,

Fundacja im Cyryla i Metodego przedkłada Wniosek o powierzenie realizacji
zadania z zakresu programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu
życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia w roku
2010 w trybie pozakonkursowym

(zgodnie z art. 19a rozdziału 2 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Przedmiotem
funkcjonowania

projektu

rodzin. Zajęcia prowadzone

z sukcesem przeprowadziła
polepszenie

jest zorganizowanie

funkcjonowania

szkoleń

podnoszących

są w formie warsztatowej.

jakość
Fundacja

kilkadziesiąt podobnych warsztatów, a ich efektem jest
rodzin

poprzez

zwiększenie

zaangażowania

ojców

w proces wychowawczy i edukacyjny dzieci. Koszt powierzenia zadania wynosi 4610 zł,
termin realizacji - grudzień 2010 r. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do naszego
Wniosku.
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25 listopada 2010, Lublin
(pieczęć organizacji pozarządowej*
/podmiotu */jednostki organizaeY.iflej *)

(data i miejsce złożenia oferty)

OFERTA
ORGANIZACJI

POZARZĄDOWEJ* / PODMIOTU*JJEDN08TKI
ORCłL.~IZACYJNEJ*

REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia:
(rodzaj zadania)
Organizowanie warsztatów dla ojców jako element systemu wsparcia rodzin

w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
. składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późno zm.)

W FORMIE
POWIERZENIA WYKONANIA ZADANIA *
\\'8PIERANU .••WYKONY\\'ANIA ZADANIA*

PRZEZ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Konin
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 4610 zł

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/

podmiotu*/ jednostld organizaeyjnej*

l) pełna nazwa: Fundacja Cyryla i Metodego
2)forma prawna: Fundacja
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS 0000208956
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 28.06.2004
5) nr NIP 5222499652 nrREGON 013121848
6) dokładny adres: ul. Danielskiego 10a, 20-806 Lublin
miejscowość Lublin, gmina Lublin, powiat lubelski
województwo lubelskie
7) tel. O 81 52799 12
e-mail: info@tato.net
8) nazwa banku i numer rachunku;
Rachunek nr: Millenium BIG Bank S.A. nr konta:44 1160220200000000
1223 1033
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego
Dariusz Cupiał - Prezes Zarządu Fundacji
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym
mowa w ofercie
Tato.Net - biuro Fundacji Cyryla i Metodego w Lublinie, ul. Danielskiego 10a,
20-806 Lublin, tel.: 081 5279913
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię
nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Dariusz Cupiał, prezes fundacji, tel. 081 5279913
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna
wydawanie książek, wydawanie czasopism iwydawnictw periodycznych, wydawanie nagrań dźwiękowych,
działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pomoc społeczna, prace badawczo-rozwojowe,
b) działalność statutowa odpłatna
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane, działalność
związana ze sportem, reprodukcja zapisanych nośników

II. Opis zadania

I

1. Nazwa zadania
Organizowanie warsztatów dla ojców jako element systemu wsparcia rodzin

3. Cel zadania
Celem zadania jest wsparcie rodzin poprzez wzmocnienie poczucia odpowiedzialności u

oiców.
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

W świadomości społecznej nadal funkcjonuje błędne przekonanie, że odpowiedzialność za
rozwój emocjonalny dziecka zarezerwowana jest jedynie dla matek. Istnieje więc ogromna
potrzeba określenia na nowo zakresu odpowiedzialności ojcowskiej. W dzisiejszych czasach
łatwiej ojcu mieć dziecko, niż dziecku prawdziwego ojca. Obecność kochającego
i zaangażowanego taty daje dzieciom wiarę w siebie i poczucie, że jest ktoś, dla kogo są
najważniejsze. Dzięki temu dzieci, które wzrastają w obecności odpowiedzialnych i oddanych
ojców radzą sobie lepiej w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, w pracy i w dorosłym życiu.
Ma to kluczowe znaczenie dla zagrożenia zjawiskami takimi jak marginalizacja, patologie,
przemoc. Obecność ojca, nie tylko fizyczna, staje się poważnym czynnikiem
zabezpieczającym rodzinę i dzieci przed negatywnym wpływem otoczenia.
Inicjatywa Tato.Net przeprowadzi z sukcesem od 2003 autorski cykl warsztatów dla ojców.
Wiele rodzin przeżywa obecnie kryzys ojcostwa, który polega na nieobecności fizycznej
i psychicznej ojca. Ojcowie często nie stanowią poprawnego wzorca dla dzieci i nie nadają im
właściwego modelu rodziny. Jednym z coraz mocniej akcentowanych problemów jest
stosowanie przemocy przez mężczyzn nie radzących sobie z wypełnianiem funkcji
rodzicielskich. Wielu z nich myśli o własnym dziecku jak o problemie, który wymaga korekty.
Ojcowie często nie stanowią poprawnego wzorca dla dzieci i nie nadają im właściwego
modelu rodziny.
Jednym z głównych założeń programu jest pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy wobec
dzieci oraz korekta postaw rodzicielskich
w celu kształtowania
świadomych
i odpowiedzialnych postaw wychowawczych. Uczestnicy mogą się nauczyć nowego,
odkrywczego spojrzenia na ojcostwo. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy rozpoczną
wspólne poszukiwanie rozwiązań zamiast karania i walki, nauczą się wchodzić w prawdziwy
dialog z dziećmi zamiast stosować manipulację.
Celem niniejszego projektu jest z jednej strony zainspirowanie mężczyzn do bardziej
świadomego i efektywnego przeżywania swojej roli ojca, z drugiej zaś strony - nabycie
nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie przy pomocy
dialogu i negocjacji, bez uciekania się do stosowania przemocy. Warsztat oferuje rozwój i
opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich iak nawiązanie efektywnej

współpracy z dzieckiem oraz niwelowanie nieodpowiednich zachowań bez stosowania
przemocy.
Tato.Net realizuje unikalne w skali kraju warsztaty dla ojców wspierające ich w wypełnianiu
funkcji rodzicielskich. Pokazujemy jak ojciec może być bliżej swego dziecka, jak zaspokoić
wszystkie jego najważniejsze potrzeby. Program opiera się na badaniach socjologicznych
Kena Canfielda, oraz książce jego autorstwa "Serce ojca".
Tematyka warsztatów:
• ojcostwo wczoraj i dziś - dziedzictwo i wyzwanie
• co wpływa na sposób w jaki jesteś ojcem?
• główne przeszkody w byciu efektywnym ojcem
• co wyróżnia efektywnych ojców
• Indywidualny profil "7 sekretów .." dla każdego uczestnika warsztatów
• Jak być ojcem we współczesnym świecie?
• Jak budować indywidualny tato-plan?
• jak wielki wpływ mają ojcowie na dzieci
• co jest mocną, a co słabą stroną
• jak się wdrażać w życie 4 podstawy dobrego ojcostwa: zaangażowanie, konsekwencja,
znajomość, wychowanie
• które potrzeby swego dziecka zaspokajasz w sposób wystarczający, a nad
zaspokojeniem których musisz jeszcze popracować
• bardzo ważna jest informacja zwrotna od innych ojców
• jakjest tajemnica dobrego kontaktu z dzieckiem
• praktyczne metody budowy ojcowskiego planu działania

Program warsztatów w pełni realizuje następujące tematy:
- etapy rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej
i społecznej;
aktywną komunikację z dzieckiem
zaspokajanie potrzeb dziecka
kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
efektywne formy spędzania czasu z dzieckiem
tworzenie rodzicielskiego planu wychowawczy
kierunki pracy nad własną osobowością w aspekcie bycia dojrzałym rodzicem.
Ojcowie zaczną się uczyć mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka. Będą
w stanie wspierać je w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich
możliwości i zdolności. Kluczowąjest także nauka rozpoznawania, wyrażania i akceptowania
uczuć, a także radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
Warsztaty

zwracają

uwagę,

jak

ważna

jest

umiejętność

umiejętności

aktywnego,

wspierającego słuchania,
oraz wskazują drogę do wyrażania rodzicielskich
i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

oczekiwań

W ten sposób realizowana jest edukacja ojców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń,
czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania
problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka.
Ważnym elementem wszystkich działań jest także zwrócenie uwagi mężczyznom, jak ich
funkcjonowanie, zachowanie, postawy i wypowiedzi kształtują u dziecka obraz świata
i społeczeństwa. Mężczyźni często w sposób nieświadomy powodują kształtowanie u dzieci
niewłaściwych postaw, które z czasem mogą spowodować powstawanie u dzieci. Dotyczy to
np. właściwego odnoszenia się do swoich partnerek życiowych, okazywanie szacunku
kobietom i osobom starszym, stosunek do mniejszości i grup marginalizowanych itd. Dzieci
w ogromnej większości przypadków zachowania i postawy stereotypowe (w tym dotyczące
stosowania przemocy i przyzwolenia na nią) nabywają w domach rodzinnych dlatego istnieje
ogromna potrzeba edukowania rodziców w tym zakresie.

5. Harmonogram planowanych działań !z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia!
wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania !należy użyć
miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo,
miesięcznie, liczba adresatów!

Grudzień 2010

-kampaniainformacyjnao organizowanychwarsztatach,
- przeprowadzenienaboru uczestników (30 osób - mieszkańcówpowiatu),
- zorganizowanie2 warsztatów (w wymiarze 8 godzin lekcyjnych),
- podsumowanie,ewaluacja i rozliczenie projektu.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będą:
- przeprowadzenie 2 warsztatów dla ojców
- przeszkolenie grupy 30 mężczyzn z tematyki dotyczącej odpowiedzialnego rodzicielstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi
Pośrednie rezultaty projektu:
- polepszenie funkcjonowania 30 rodzin, z których ojcowie wezmą udział w warsztacie
- zniwelowanie zachowań nacechowanych różnymi formami przemocy w rodzinie

III. Kalkulacja przewidywanych

kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania 4610 zł
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.

l.

2.
3.
4.
5.

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i
administracyjne związane z
realizacją zadania)

Koordynator projektu
(administrowanie, koordynacja,
rekrutacja uczestników, rozliczenie
dotacji)
Wynagrodzenie trenerów
Materiały dla uczestników (2 x 15
osób)
Koszt wynajęcia sali
Wyżywienie (obiad + przerwa
kawowa dla 15 uczestników
i trenera)

Ilo
ŚĆ

jed
no
ste
k

Kos
zt
jedn
ostk
owy

Rodza
j
miary

Koszt całkowity
(w zł)

Z tego
z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego
z
finansowych środków
własnych, środków z
innych źródeł oraz wpłat
i opłat adresatów
(w zl)*

l

200

Zlec.

200

200

O

2

1200

Zlec.

2400

2400

O

30

25

Komplet

750

750

O

2

150

Wynajem

300

300

O

32

30

osoba

960

960

O

4610

4610

O

Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

zł

Zródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty
adresatów*
Iz tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ..............................................

%

4610

100

O

O

zł/

Ogółem

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych
publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych. *

100%

lub

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w
realizację zadania z orientacyjną wyceną.
W realizację projektu zaangażowana będzie specjalistyczna kadra, osoby doświadczone w zakresie
organizacji i przeprowadzenia kampanii społecznych oraz wolontariusze i pracownicy Fundacji.
Osoby zaangażowane w projekt legitymują się przygotowaniem merytorycznym, jak i
doświadczeniem praktycznym.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
l. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji
publicznej/o
Projekt realizowany bez zawierania partnerstwa.

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o
kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/o
Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe niezbędne do sprawnej realizacji
przedsięwzięcia.
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem,
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/,

Fundacja Cyryla i Metodego, realizująca program Inicjatywa Tato.Net, posiada bogate
doświadczenie w realizacji projektów w obszarze pomocy społecznej we współpracy
z administracją publiczną. Można wśród nich wymienić:
l)

2)
3)

Projekty zrealizowane w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
a)
2006 rok - Realizacja projektu: "Zwrócić Dziecku Serce Ojca"
- Warsztaty dla instruktorów (trenerów) warsztatów dla ojców w Kazimierzu n/Wisłą
przeprowadzone w dwóch turach: 19-22.09.2006 oraz 16-19.10.2006.
- Zorganizowanie konferencji pt. "Ojcostwo w życiu społecznym" w Lubelskim Ratuszu
(15.10.2006), skierowanej do instytucji działających na rzecz służby rodzinie z
regionu lubelskiego.
- Wydanie publikacji pt. "Ojcostwo wobec wyzwań współczesności"
b) 2007 rok - Realizacja projektu: "Kalendarz Taty 2007" finansowanego przez MPiPS
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu - realizacja szkolenia dla
ojców i dorastających córek z rodzin zastępczych (24.05.2008)
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku - realizacja szkolenia: ,,7

4)

5)

6)

sekretów efektywnego ojcostwa"
Organizowanie warsztatów dla ojcow we współpracy z lokalnymi samorządami
i ośrodkami wsparcia rodziny m.in. w Łomży, Puławach, Koszalinie, Dębicy, Toruniu,
Zabrzu, Wolinie.
Udział w konferencjach, panelach i wykładach poświęconych odpowiedzialnemu ojcostwu
w odpowiedzi na zaproszenia ze strony m.in.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie, Samorządu Terytorialnego w Świdniku, Samorządu Terytorialnego w Gdańsku
Ponadto administracja samorządowa prowincji Gelderland (region partnerski woj.
Lubelskiego w Holandii) dofinansowała 2 projekty realizowane przez Tato.Net (badania
socjologiczne nad kondycją ojcostwa na Lubelszczyźnie oraz pomoc w obszarze
wzmacniania rodzin przez wspieranie ojców.)

W latach 2009-2011 Fundacja realizuje projekt Forum Ojców Rosji w ścisłej współpracy
z administracją miasta Sankt Petersburg w Rosji.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z
podwykonawców lokreślenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim
będą uczestniczyć w realizacji zadania!.

Oferent nie przewiduje zlecenia zadań merytorycznych podwykonawcom.

Oświadczam( -rny), że:
l) proponowane zadanie w całości rrnesci się w zakresie działalności naszej organizacji
pozarządowej *1podmiotu *Ijednostki organizacyjnej *I,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów
zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*1 jest związana(-ny) niniejszą
ofertą przez okres do dnia 31 grudnia 2010 r,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i
strat, informacja dodatkowa! za ostatni rok. *
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera AJ.;'przypadku vy'skazania Vi pkt V.l. partnera/o *
4
.

5

.

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne

skreślić.
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IMIENIA

TEKST JEDNOLITY
STATUTU FUNDACJI
ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO

z dnia 15 stycznia 2007

..;.,~'

,:"",

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
Fundacja imienia Świętych Cyryla i Metodego, zwana dalej Fundacją powołana jest przez:
l.Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dra Władysława Miziołka
2.Prof. dra hab. Stanisława Napiórkowskiego
3.Dra Dariusza Mikołaja Cupiała
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 24 maja 1995 roku przed notariuszem Krystyną
Rek w Kancelarii Notarialnej przy ul. Kruczej 23/31 m. 52 w Warszawie, zmienionym aktem
notarialnym z dnia 08 sierpnia 1997 roku przed Adamem Paluchem zastępcą notariusza Krystyny Rek.

§2.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.IV.1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 nr 46
poz.203 ze zm.) i posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, przedstawicielstwa, biura i agencje w kraju i za granicą.

§ 4.
Fundacja działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa (wewnętrznego
realizuje cele zgodnie z podstawowymi interesami RP.

i międzynarodowego)

i

§5.
Fundacja powołana jest na czas nieograniczony.

§6.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

Rozdział II
Działalność Fundacji

§7.
Celem Fundacji jest:
1) prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej
wśród wszystkich grup społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji
oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przekonania,
2) promocja i wsparcie rozwoju rodziny,
3) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
4) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
5) inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz głębszego zrozumienia wagi i
aktualności cyrylo-metodiańskiej spuścizny kulturowej.

§8.
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

4) zatrudnianie członków Zarządu Fundacji i podejmowanie decyzji o wysokości ich wynagrodzenia,
S) ocenianie pracy Zarządu, przyjmowanie rocznych sprawozdań i bilansów, udzielanie Zarządowi
absolutorium,
3.Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków/ wyłonionych przez Fundatorów ze swego
grona lub innych osób.
4.Sposób powoływania członków Rady Fundacji ustalają Fundatorzy.
S.Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady Fundacji i zależnie od
potrzeby, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
6.Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby/ z inicjatywy Fundatorów, członków Rady. lub na
wniosek Zarządu, jednakże co najmniej dwa razy do roku.
l.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy óbecności co najmniej połowy cztonkov.
Rady Fundacji. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
8.Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.
9. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi \v stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wiI1agrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone wart. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 malca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

§13.
Decyzje podejmowane przez władze Fundacji są podejmowane w formie uchwały większością głosów.
W wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§14.
Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
1) opiniowanie kierunków działalności Fundacji,
2) tworzenie dokumentów programowych propagujących cele Fundacji,
3) opiniowanie udzielania wsparcia dla innych podmiotów realizujących cele zbieżne z celami h:ndćlC]i.

§15.
l.Zarząd Fundacji kieruje pracą Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
przez Radę Fundacji.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony Jest
samodzielnie prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4.Zarząd może ustanawiać pełnomocników do reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.
S.W szczególności do zadań Zarządu Fundacj należy:
1) kierowanie realizacją celów Fundacji/
2) sporządzanie planów działalności Fundacji/
3) przyjmowanie darowizn / spadków .zaplsów,
4) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do spółek/ nabywaniu udziałów akcji i obligacji lub
innych papierów wartościowych/ oraz dokonywaniu lokat,
5) organizowanie i prowadzenie/ zgodnie z obowiązującymi przepisami, czvnnośo finansowoksięgowych,
6) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
7) podejmowanie czynności, które konieczne są do funkcjonowania działalności.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób/ z którymi pracownicy pozostają w ZWiązku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w Iińii prostej, pokrewieństwa
lub -powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia/ opieki lub kurateli/ zwanych dalej "osobami bliskimi",

3

Sprawozdanie
Sprłlwozdanic

z działalności fundacji w roku
obejmuje

2009

olu'c$ rolmkatcndarzowcgo.

Nazwa: ]lundacja im. Św. Cyrylail\letodego

l) Podst:twa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. zl991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmJ
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 200 I r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania 7. działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2) Dane o func!:lcji:
Nazwa: Fundacja im. św. Cyryla i Metodego
Siedziba: 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego

98,1.

Adres do korespondencji: 20-806 Lublin. ul. Ks. W. Danielskiego 10
g~tCl \~pis~ w Krajowym RejestrLe Sądo'l."ym: 3 kwietnia 1998 roku
Nr KRS: 0000208956
Nr Regon: 013121848
3) Danc dotvczncc

członków

7..arzmlu

fundacji

według nktuaJncgo

wpisu w rejestrze

sad()\\"tm:.

Imię, nazwisko, adres zam.ieszkania:
L.Dariusz Mikoh\j Cupial, ul. W. Danielsk~g()

10, 20-806 Lublin

__ .

.

.?' Krzysztof'Pilch,

ul. Sadowa 15(37, 38-500 San::..:.(,;;.:)k:.:..3. Andrzej Konopka, uJ. Księcia Janusza 18_/4_,_1_8-_4_0_4_ł
..,_o_m_ża

_
_

4) Cele statutowe fundacji:
- prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa
działalności informacyjnej,
edukacyjnej,
wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego
pojednania. tolerancji oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pleć, wyznanie,
narodowość oraz przekonania,
- promocja i wsparcie rozwoju rodziny,
.
_
- przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
- wsparcie rozwoju społeczeństwa obywarelskiego,
- inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz głębszego
zrozumienia wagij akt1.l31ności cyrylo-metodim1skiej spuścizny kulturowej.

5) Za~ll(h!, fonuv

zakres

działalności

statutowej

7.

podaniem

realizacii

celów

statutowych:
W roku sprawozdawczym Fundacja Cyryla i Metodego realizowała następujące projekty w ramach
programu o nazwie Inicjatywa Tato.Net. Działalność statutową podjęto na podstawie §7 pk.2 OI1lZ §S
pk.3 statutu Fundacji. Kierunek podejmowanych
przedsięwzięć wyznaczają następujące wartości,
wizja i misja programu:
Wartości: krzewienie Kultury odpowiedzialuego
Wizjn: Zwrócić dziecku serce ojca

ojcostwa

C)

Serwis internetowy

\v\vw.tato.nęJ:

Prowadzony był nadal 'portal internetowy tato. net w czterech językach, w' którym
mężczyźni mogli znaleźć pomoc edukacyjną iważne informacje o wielu aspektach
ojcostwa.
Serwis prowadzony przez fundację odwiedzało dziennic około 900 gości, Od początku

istnienia stronę odwiedziło ponad I 500000 inrernautćw.
Kontynuowana jest lakż-e wysyłka. Elektronicznego Biuletyu Tato.Net, liczącego ponad
2500 odbiorców.
D)
Działalność szkoleniowa:
W roku 2009 fundacja przeprowadziła w Polsce ( nic licząc Ukrainy i Rosji) 35
projektów szkoleniowych dla okola sześciuset osób ( głownie ojców).

Przeprowadzone warsztaty dla ojców to;
- "7 sekretów efektywnego

ojcostwa"(

20 edycji warsztatów

m.in.

w miejscowościach:

Grodzisk Mazowiecki.Warszawa, Poznań, Rzeszów, Wrocław, Sulejówek, Opole, Toruń);
- "Bliżej - pełna hlczność"(9 ••.
varsztatów w miastach: Warszawa, Piastów, Zabrze,
Kraków, Siedlce, Ostrołęka. Wilga);
- "Tato&cól'k!l
nowe spojrzenie" (w Warszawie i w Siedlcach)
=

Odbyły się również takie warsztaty jak:
"Przygoda

tatyi syna" - spływ kajakowy Bugiem;

.,l)rzygoda taty i dziecka" - spływy kajakowe Łomnicą i Dniestrem:
"Przygoda

taty i dziecka - skałki i konie"« na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Wydarzenia w których

UI ..ezestnlczyła

Fundacja

Cyryla i Metodego:

.. 15 styczeń>- Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Rzeszowie na temat: Rodzina - SzkołaPodwórko. Nowoczesne formy współpracy międzyinstytucjonalnej
na rzecz przeciwdziałania
przemocy wśród dzieci i młodzieży;
.. 15 styczeń - prowadzenie dyskusji o problemach ojcostwa w Centrum Kultury Dobre Miejsce w
Warszawie na kanwie filmu "Powrót" w reż. A. Zwiaglncewa:
- 7 luty-konferencje na temat ••By wzmocnić ojcostwo w rodzinie" podczas Rekolekcji. Rodzin
Domowego Kościoła, Kodeń nad Bugiem;
·26 IUly- prelekcja dla Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Polsce (Arnerican Cham ber of
Cerurnerce in Poland)
..24 marca - Narodowy Dzieli Życia, udział w pracach komitetu organizacyjnego;
- 26 kwietnia, prelekcja podczas XVllI Konferencja z cyklu: CZAS DLA RODZiCÓW:
Ojciec do bicia? STOWARZYSZENIE
RODZIN J OPiEKUNÓW osón z ZESPOLEM DOWNA
BARDZIEJ KOCHANI
.. I) maja- udział w pracach Senackiej Komisji Rodziny iPołityki Społecznej:
.. 19 maja - Biuro Rzecznika Praw Dziecka - udział w pracach Kapituły Konkursu ••Tato Roku"
organizowanej przez Stowarzyszenie Lumen Caritatis;
·21 czerwiec - animacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Ojca, Warszawa, Centrum Kultury Dobre,
Miejsce;
. 15 grudzleń=- wyklad o kryzysie ojcostwa podczas Konferencji pn.: ••Wsparcie rodziny drogą do

.,

.'

- na realizację celów statutowych:

115796,70

10) lnformncje o osohachzatrudnionvch:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 2
\V tym na stanowiskach:
• Prezesa

- Koordynatora biura

11) Informacje o wynagrodzeniach:
a) Lączna k\vota 'YYplaconych wynagrodzc-.Il_: _32_3_3_1
;...,0_8
W tym:
b) - wynagrodzenia: 32 331,08 (z obciążeniami)

.

_

- nagrcdy.-

- premle:- inne świadczenia zwskazać jakie/i-

12) Infonmtcjc () udzielonych pożvczl~nch: Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: nie udzielano
Pożyczkobiorca:
kwota:
\Vanmki przyznania pożyczki:

Pożyczkobiorca:

kwota:

:y.'arunki prLyznania pożyczki:

13) InfoJ"ln:łcjc o posiadan"m

mnjatku:

a) Informacje o kwotach ulokowanvch na rachunkach bankowych:
Kwota: 29097,80
Bank.Millenium Bank
Kwota:
Bank:
b) Informacje o wartości posiadanych papien'l\v wartościowych:
• Obligacji:Nazwa spółki:
• Udziałów»
- Akcji:

____

N_a7:wa spółki:

c) Informacje o nabytych nieruchomościach:
Kwota wydatkowana»
Przeznaczenie nieruchomości:
d) Jnfonnacje. o nabytych innvch środkach tnvałvch:
Kwota.wydatkowana:
15 000 + 5 498,98 (dotacja i darowizna)
5
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BILM..JS
sporządzony

Wiersz
1

A

I

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne l
prawne

II

Rzeczowe aktywa trwale

III

Należności dłuootermlnowe

IV

Inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

Stan na
roku
25636,77

koniec roku
33612,99

początek

Wiersz
1

PASYWA
2

A

Fundusze własne

I

Fundusz statutowy

I

25636,77

33612,99

-

na dzień 31,12.2009

-

1/

III

.

-

-

13920,94

73433,59

-

IV

B

-

I

II
II

Należności krótkoterminowe

12145,37

12921,73

1 000,00

Fundusz z aktualizacji
wyceny
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
obrotowy

za (ok

Zobowiązania i rezerwy na
zobowlazanla
Zobowiązania
długoterminowe z tytulu
kredytów i nożyczek
Zobowiązania
krótkoterminowe i fundusze
soeclame
Kredyty i pożyczki
Inne zobowlązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania

1 000,00

-

12087,72

2679,00

9408,72

5806.40

35878.71

98418,13

21 100,64

15248,98

14778,07

31 870,93

-

III

Inwestycje krótkoterminowe

1 775,57

61 368,81

1
2
3
III

1

ŚrodkI pieniężne

1 775,57

61 368,81

IV

Rozliczenia rnlędzyokresowe

51 298,22

2

Pozostałe aktywa flnansowe

1

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

51 298,22

2

Inne rozliczenia
międzyokresowe

C

Krótkoterminowe
rozliczenia
miedzyokresowe
39557,71

Data sporządzenia
30-03-2010

1\1.

Suma bilansowa

107903,53
~,\JN[L\i·) /1
!.\I! ji'[Ji.:,(iU

sw. ('VR\T/·,

\~~t~jJb;::
fi:

.i~~_~;:~2~_::~~.~_~~~d·:\\
)..lCf,u9ti~

!\':J\':.t: !f;.>:c~,l

~,~;;_:I;'::~, i" .., \\ _ :":.JfUd-.;J.ltyt'

Hi

Zatwietdził:

14778,07

-

.

39557.71

31 870,93

.
-

107903,53

1. Przychody

Z

dzlelalncśct

~~_ąJ~_~t~węj
...QarSt.<Vlzny

i

!

.__._. ."_._
...._. .__
..._._. ..
~____

r:laqazvn-Tato,net ---'
•••

Konferencje i~zkc!enja
i
l ".r._'._.......
% Dodatku
!
.
~__ .. _
._
Poza sta łe .2!:~Y.:fb_9~.~ ._._,
__.
.._.__

ri·

•.••

01:01.09 31.12.09

20 881,38_

2 023,50.-.•.._.__ . ._ 69 510,92
30
.. 559,79
._._
7 O8LQ.~
123 683,61

Granty i dotacje zrealizowane:

iRU~A~~
LRITA ROS.:...;J-'-.A

_

i806CfQQj
50190,O_2J
78 190,02

_

Zgodnie z Art.42 Ustawy o Rachunkowoścl w księgach rachunkowych dokonano
pornnlejszerua wartości dotacji
RITA ROSJA o kwotę 3 399,98, za którą
zakupiono środek trwały wykazując ją na koncie Środki trwałe zakupione z
dotacji i Rozliczenia rruędzvokresowe przychodów. Rozltczenie umorzenia
środka trwałego zakupionego ze środków dotacji będzie rozliczone w
korespondencji z kontem Pozostałe koszty operacyjne. Jednocześnie \\1 tej
samej wysokości rozliczane będą przychody (aktualnie zaewidencjonowane
na
koncie Rozliczenia miedzyokresowe
przychodów) w korespondencji z kontem
Pozostale przychody operacyjne.
2. Koszty reatlzacji zadań
s ta tutowych
_.__.,
Koszty
realizacJi zadań
~§~uto\Nych

Koszty administracyjne
100 % kosztów ogółem.

są kosztami

----4

realizacji

l

l

01.01.09 =-3=.1~.1::..:2::.:.:..:::0'-"'9_
115 796JO

i-

zadań statutowych

01.01.09 31.12.09
Zużycie materiarów i ene..c9...:.:ii-f
.--=6:...-::.1.::;.82:=..t.:::,3:....;6:....;
__ -_Vsługi obce
40353A4
_::.
Wy n a grodz e n I a o ra z_!l.:.::a::.:.r-=z.::.u.::..<tyC-.-f-__
....;;3:..::2:=-=:-3~3-::1-'-,
0::-,8=:- AmortyzacE..::--_.
12 069,44
___-_f:Q.?ostałe
__
-+
2,,-4 860 ,38
115 796,70
3. Koszty administracyjne

_=-__

stanowią

01.01.08

9. Środki plenlężne

3

,

SrodkJ pieniężne 'IN kasie
Środki pieniężne 'W banku
W tvrn bankowa

____

.4..--~

•.

._._.

-

_1!j:.?:::..:•..:::..O:::..8__
7 227,40
54 141,41

25 OoO,O~

lokata terminowa

61368r81

01.01.09 31.12.09
1 000,00
2 679,00

10. Fundusze własne
Fundusz statutowy

Wynik finansowy

netto z lat

ubrecłvch

I

.Wynik finansowy S.9_~~ obrotowe.q::.o=-+!

11. Zobo'vviazanfa
dluooterrnrnowe
'...
-"

-=5:::..·..::8:..::0..::6'J...A..:...O=_

i

9485,40

i!

01.01.09 31.12.09
15 248,98

I
I
·-----------r'----------l
15 248,98

Kredyty i pożyczki

01.01.09 31.12.09
30 821,82

12. Zobovviązania
krótkoterminowe

Zobowiązania z tyto dostaw i
usług
Zobowiązania
2rawQe(ZVSL-US)

~--

.3

----------_._--

1 049,11

publlczrto-

__ ------~
31870,93

