Sprawozdanie z działalności programowej Fundacji Drzewo i Jutro
w 2019 roku
(sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego)

Część I: Informacje podstawowe

Nazwa Fundacji:

Fundacja Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja
Benefit Systems)

Siedziba i adres Fundacji:

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Adres do korespondencji:

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Adres poczty elektronicznej:

biuro@fundacjadrzewoijutro.org

Regon:

36396116

Data wpisu do KRS:

14.03.2016 r

Nr KRS:

0000607140

Zarząd Fundacji:

Antonina Iwaszkiewicz – członkini Zarządu
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Część II: Działalność programowa w 2019 roku

W 2019 roku Fundacja Drzewo i Jutro realizowała projekty w trzech głównych
obszarach:
•
•
•

wsparcia rodzin w kryzysie,
wsparcia młodzieży w usamodzielnieniu,
działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto w 2019 roku Fundacja zintensyfikowała działania na rzecz wsparcia rodzin
uchodźczych oraz rozpoczęła realizację projektów w nowym obszarze – edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży.

Wsparcie rodzin w kryzysie
1. „Wakacje podopiecznych z SOS Wiosek Dziecięcych, programów dla młodzieży
oraz domów czasowego pobytu”:

Realizowane cele statutowe: wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
Podmiot realizujący działanie: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 266 200,00 zł
Okres trwania projektu: 01.06 – 30.09.2019
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Opis projektu: we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała wyjazdy wakacyjne 235 podopiecznych Wiosek
Dziecięcych i wspólnot młodzieżowych z całej Polski. Podopieczni Stowarzyszenia
mieli możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku: wyjazdów rodzinnych,
obozów tematycznych i wyjazdów rehabilitacyjnych. W ramach tego działania
finansowano zarówno wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne (np. do Włoch, Hiszpanii i
Grecji). Fundacja Drzewo i Jutro nieprzerwanie od 2016 roku finansuje wyjazdy
wszystkich chętnych podopiecznych zapewniając im wartościowy i dostosowany do
potrzeb wypoczynek wakacyjny. Działanie odbyło się również w 2020 roku.
2. „Wsparcie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie”:

Realizowane cele statutowe: przeciwdziałanie problemom społecznym; pomoc
społeczna, w szczególności wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób.
Podmiot realizujący działanie: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 188 146,61 zł
Okres trwania projektu: 01.01 - 31.12.2019
Opis projektu: Fundacja współfinansowała działanie Programu Umacniania Rodziny
w Koszalinie. Program ma na celu wspieranie rodzin mających trudności w
zapewnieniu odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i zagrożonych
rozpadem. Podstawowe formy wsparcia rodzin biorących udział w programie to: praca
socjalna, praca nad budowaniem i doskonaleniem umiejętności wychowawczych
rodziców i opiekunów, profilaktyka i ochrona zdrowia podopiecznych, aktywizacja
zawodowa dorosłych, pomoc edukacyjna dla dzieci, specjalistyczna pomoc
psychologiczna dla dzieci i dorosłych. W 2019 roku programem objętych było 36 rodzin,
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w których wychowywało się 92 dzieci i 9 młodych dorosłych. Fundacja Drzewo i Jutro
kontynuuje wsparcie Programu w 2020 roku.
3. „Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i systemowa pomoc dzieciom
ofiarom przemocy i ich rodzinom”:

Realizowane cele statutowe: przeciwdziałanie problemom społecznym; integracja i
reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
upowszechnianie i ochrona praw dziecka poprzez finansowanie projektów w zakresie
ochrony zdrowia, a także poprzez organizowanie warsztatów dla rodziców, rodziców
zastępczych i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 162 200,00 zł
Okres trwania projektu: 01.11.2018 – 31.12.2019
Opis projektu: Fundacja Drzewo i Jutro wspierała w 2019 roku funkcjonowanie
Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, prowadzone przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę. Celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom – ofiarom przemocy
oraz ich rodzinom dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej, specjalistycznej
pomocy psychiatrycznej, wsparcia edukacyjnego dzieci oraz świadczenie pomocy
socjalnej dla rodzin w wyjątkowo trudniej sytuacji życiowej. Specjalistyczna i
wieloaspektowa pomoc dziecku krzywdzonemu oraz jego rodzinie ma długookresowo
doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i jego najbliższym, zmniejszenia
społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy, poprawienia funkcjonowania
dziecka i jego opiekuna w obszarze realizacji określonych zadań rozwojowych i ról
społecznych oraz efektywnego radzenia sobie w dalszym życiu. Wsparcie finansowe
dla działania zostało przyznane również w 2020 roku.
Ponadto w ramach osobnej umowy darowizny, Fundacja wsparła w kwocie 4 380,00 zł
projekt „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych” realizowany w Centrum Pomocy
Dzieciom w Warszawie. Projekt zakładał udzielanie korepetycji oraz wsparcia
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socjalnego dzieciom uchodźczym – podopiecznym CPD w Warszawie, aby wyrównać
ich szanse edukacyjne.
4. „Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku – kompleksowa pomoc krzywdzonym
dzieciom i ich rodzinom”:

Realizowane cele statutowe: przeciwdziałanie problemom społecznym; integracji i
reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
upowszechniania i ochrona praw dziecka poprzez finansowanie projektów w zakresie
ochrony zdrowia, a także poprzez organizowanie warsztatów dla rodziców, rodziców
zastępczych i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 74 604,00 zł
Okres trwania projektu: 01.10. – 31.12.2019
Opis projektu: Fundacja Drzewo i Jutro wsparła otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom
w Gdańsku, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Placówka,
podobnie jak Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, działa w oparciu o model
Barnahus i jest kolejną – piątą placówką, która należy do sieci Centrów Pomocy
Dzieciom. Dzieci, które padły ofiarą przestępstw mogą uzyskać kompleksową pomoc
psychologiczną oraz wsparcie podczas procedur prawnych. Współfinansowanie
działania jest kontynuowane również w 2020 roku.
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5. „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111”:

Realizowane cele statutowe: przeciwdziałanie problemom społecznym; działalność
wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe w zakresie określonym w celach statutowych.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowych: 400 000,00 zł
Okres trwania projektu: 01.01. – 31.12.2020
Opis projektu: Fundacja Drzewo i Jutro współfinansowała funkcjonowanie Telefonu
Zaufania 116 111, który od 2008 roku udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych
dzieciom i młodzieży w Polsce poprzez prowadzenie rozmów telefonicznych oraz
konwersacji on-line poprzez stronę www.116111.pl. We wszystkich sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z konsultantami
116 111 inicjowane były interwencje odpowiednich służb, których celem było jak
najszybsze udzielenie pomocy. Najczęstszym powodem interwencji kryzysowych były
deklaracje i próby samobójcze osób kontaktujących się z konsultantami Telefonu
Zaufania i portalem www.116111.pl.
Ponadto w 2019 roku Fundacja przekazała środki w kwocie 8 240,00 zł na wsparcie
konsultantów Telefonu Zaufania w postaci szkolenia mindfulness, które znacząco
pomogło pracownikom telefonu w wykonywaniu ich zadań i rozmowach z dziećmi i
młodzieżą.
Fundacja Drzewo i Jutro wspiera działalność Telefonu Zaufania również w 2020 roku.
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Wsparcie młodzieży w usamodzielnieniu

1. „Fundusz Remontowy”:

Realizowane cele statutowe: pomoc społeczna, w szczególności wspieranie rodzin i
systemu pieczy zastępczej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Podmiot realizujący działanie: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 150 000,00 zł
Okres trwania projektu: 01.07.2019 – 31.03.2020
Opis projektu: we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała remont mieszkań dla 4 usamodzielniających się
podopiecznych Stowarzyszenia oraz przeznaczyła środki dla jednego podopiecznego,
jako wkład własny do zakupu mieszkania. Z przyczyn formalnych trzy realizacje
remontów przedłużyły się i zostały zakończone już w 2020 roku. Fundacja kontynuuje
ten typ wsparcia nieprzerwanie od 2016 roku, dla wszystkich podopiecznych Wiosek
Dziecięcych spełniających kryteria. Dzięki wsparciu Fundacji młodzi ludzie mogą liczyć
na lepszy start w dorosłe życie i integrację ze społecznościami lokalnymi, w których
zamieszkali. Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.
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2. „Wsparcie Studentów”:

Realizowane cele statutowe: wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
Podmiot realizujący działanie: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 73 200,00 zł
Okres trwania projektu: 01.10.2018 – 30.06.2019 oraz 01.10.2019 – 30.06.2020
Opis projektu: studiujący podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w
Polsce otrzymywali wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł miesięcznie przez cały
okres studiów. Przyznane środki mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów nauki,
materiałów edukacyjnych i książek, utrzymanie się w miejscu odbywania studiów. W
roku akademickim 2018/2019 wsparcie otrzymywało 11 studentów. Natomiast w roku
akademickim 2019/2020 wsparcie otrzymało 6 studentów. Projekt jest kontynuowany
w roku akademickim 2020/2021.
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3. Projekt „Grupa Usamodzielniania w Sieradzu”:

Realizowane cele statutowe: wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez udział w finansowaniu programów,
mających na celu zdobywanie wykształcenia, zawodu i osiąganie samodzielności.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Robinson Crusoe
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 20 515,00 zł
Okres trwania projektu: 01.11.2019 – 30.06.2020
Opis projektu: Fundacja sfinansowała działanie Grupy Usamodzielnienia w Sieradzu
w roku szkolnym 2019/2020. Grupa Usamodzielnienia to kontynuacja „Wehikułu
Usamodzielnienia”, głównego programu realizowanego przez Fundację Robinson
Crusoe, jego celem jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie
praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w
samodzielnym życiu. W ramach Wehikułu odbywają się spotkania z grupą młodzieży
w wieku 16-24 lat z różnych instytucji pieczy zastępczej (domów dziecka, rodzin
zastępczych). Zajęcia odbywają się metodą warsztatową – oznacza to, że młodzież
uczy się poprzez doświadczenie i praktykę. Program zapewnia beneficjentom również
wsparcie emocjonalne. Projekt był kontynuowany do 30 czerwca 2020 roku.
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4. Projekt „Kontrakt Robinsona”:

Realizowane cele statutowe: wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez udział w finansowaniu programów,
mających na celu zdobywanie wykształcenia, zawodu i osiąganie samodzielności w
zamian za prace społeczne na rzecz lokalnych społeczności.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Robinson Crusoe
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 16 447,64 zł
Okres trwania projektu: 01.11.2019 – 30.09.2020
Opis projektu: Fundacja sfinansowała działanie „Kontrakt Robinsona”, w ramach
którego młodzież miała możliwość uzyskania dofinansowania kursu lub zakupu
sprzętu, który przyczyni się do ich rozwoju zawodowego. W zamian podopieczni
Fundacji Robinson Crusoe zobowiązani byli do odbycia 80 godzin prac społecznych
na rzecz lokalnych społeczności. Podobnie jak w poprzedniej edycji, największym
zainteresowaniem cieszyło się opłacanie kursu na prawo jazdy oraz zakup laptopów.
Podopieczni odbywali prace społeczne w hospicjach, schroniskach dla zwierząt,
domach spokojnej starości. Prowadzili również korepetycje dla dzieci ze świetlic
środowiskowych oraz nieodpłatnie pomagali przy tworzeniu stron internetowych
organizacji społecznych. Projekt jest kontynuowany w 2020 roku.
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Dzieci z niepełnosprawnościami
1. Modernizacja Pracowni Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie:

Realizowane cele statutowe: integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych
oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka; ochrona i promocja zdrowia,
promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wspieranie i rozpowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
Beneficjent działania: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Środki wydatkowane na działanie w roku obrotowym: 1 340 604,20 zł
Okres trwania projektu: 01.09.2018 – 30.05.2020
Opis projektu: Kompleksowy remont Pracowni Hydroterapii w Centrum Zdrowia
Dziecka obejmował: wymianę niecek basenowych na nowoczesne niecki stalowe wraz
z elementami hydromasaży do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych; wyposażenie
systemu uzdatniania wody w odkażanie – technologię chlorowania wody wspomaganą
uzdatnianiem ozonowym i promieniami UV oraz wyposażenie basenów w przelewowy
system obiegu wody; stworzenie nowego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń; wymianę wszystkich okładzin ceramicznych oraz malowanie
dekoracyjne ścian; modernizację natrysków, przebieralni i szatni; modernizację
pomieszczeń z wannami do hydromasażu; remont łazienek i stworzenie łazienki
dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; wymianę okien. Ponadto,
wykraczając poza planowany zakres remontu, Fundacja sfinansowała zakup
dodatkowej hydrobieżni dla dzieci wraz z asekuracją sufitową oraz jednej z nowych
wanien do rehabilitacji, które zostały zainstalowane w wyremontowanej przestrzeni
Pracowni Hydroterapii. Całkowity koszt zaprojektowania i przeprowadzenia
kompleksowego remontu Pracowni Hydroterapii wyniósł ponad 3.5 miliona złotych i był
w całości finansowany ze środków FDJ.
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Wsparcie rodzin uchodźczych
1. Projekt „Wsparcie Rodzin Cudzoziemskich w Łomży”:

Realizowane cele statutowe: integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
przeciwdziałanie problemom społecznym; pomoc społeczna, w szczególności
wspieranie rodzin, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Ocalenie
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 100 000,00 zł
Okres trwania projektu: 01.11.2018 – 31.12.2019
Opis projektu: Fundacja przekazała środki na wsparcie działań Centrum Pomocy
Cudzoziemcom, prowadzonego przez Fundację Ocalenie w Łomży. Celem projektu
jest zapewnienie rodzinom cudzoziemskim dostępu do bezpłatnego korzystania z
usług Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży oraz do korzystania przez dzieci z
tych rodzin ze Świetlicy działającej przy Centrum. Dzięki przyznanym środkom dzieci
miały możliwość korzystania ze świetlicy 5 dni w tygodniu i pod opieką wychowawców
odrabiały lekcję, przygotowywały się do sprawdzianów oraz poszerzały kompetencje
społeczne i ogólną wiedzę o świecie. Rodziny objęte były pomocą psychologa i
mentora, który pomagał również rodzicom w kontaktach ze szkołami. Fundacja
sfinansowała także kursy języka polskiego dla dorosłych przeprowadzone w Centrum
dla dwóch grup – początkującej i średniozaawansowanej. Ze środków przekazanych
przez Fundację finansowano między innymi wynajem lokalu, w którym Centrum ma
swoją siedzibę w Łomży. Wsparcie finansowe dla działania jest kontynuowane w 2020
roku.
Ponadto, na podstawie odrębnej umowy darowizny, Fundacja Drzewo i Jutro
sfinansowała w kwocie 30 480,00 zł wypoczynek wakacyjny dla dzieci –
podopiecznych świetlicy.
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2. Projekt „Przystanek Świetlica”:

Realizowane cele statutowe: integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
przeciwdziałanie problemom społecznym; pomoc społeczna, w szczególności
wspieranie rodzin, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Podmiot realizujący działanie: Fundacja Dla Wolności
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 10 000,00 zł
Okres trwania projektu: 01.09.2019 – 29.02.2020
Opis projektu: Fundacja Drzewo i Jutro współfinansowała prowadzenie świetlicy dla
dzieci uchodźczych w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku.
Wykwalifikowani opiekunowie w świetlicy wspierali edukację dzieci, zapewniając im
zajęcia ogólnorozwojowe, organizując wycieczki i zapewniając wielowymiarowe
wsparcie i bezpieczną przestrzeń zabaw. Świetlica miała ogromne znaczenie dla
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, wspierała ich integrację i rozwój, a duże
doświadczenie opiekunów pozwalało na pracę z dziećmi z zachowaniem szacunku dla
ich doświadczeń i pochodzenia. Działanie jest kontynuowane w 2020 roku.
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3. Projekt „Obcy? Zbliżenia”:

Realizowane cele statutowe: integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
przeciwdziałanie problemom społecznym; pomoc społeczna, w szczególności
wspieranie rodzin, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Podmiot realizujący działanie: Stowarzyszanie „Dla Ziemi”
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 10 000,00 zł
Okres trwania projektu: 01.10.2019 – 31.03.2020
Opis projektu: Fundacja Drzewo i Jutro rozpoczęła współpracę z kolejną organizacją
zajmującą się wsparciem dzieci uchodźczych – Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” z
Bratnika na Lubelszczyźnie. W ramach pilotażowej edycji projektu wsparto finansowo
działania Stowarzyszenia realizowane w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, na
które składały się zajęcia polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych i
zapewnieniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom. Organizowane były
warsztaty, zajęcia ogólnorozwojowe i wycieczki. Odbywały się również, cieszące się
dużym zainteresowaniem, spotkania ze społecznościami lokalnymi, przybliżające
tematykę uchodźczą i pozwalające na osobiste spotkania z przedstawicielkami tej
grupy. Projekt zakładał wsparcie również matek dzieci poprzez konsultacje
psychologiczne podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz warsztaty rozwojowe
skupiające się na budowaniu poczucia sprawczości i niezależności. Projekt jest
kontynuowany w 2020 roku.
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Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
1. Projekt „Eko Rok ze Źródłami”:
Realizowane cele statutowe: ochrona środowiska, ochrona zwierząt i przyrody oraz
promowanie ekologii; ochrona i promocja zdrowia, promowanie zdrowego i aktywnego
trybu życia oraz wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wspieranie
nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych oraz wspieranie inicjatyw społecznych; przeciwdziałanie
problemom społecznym.
Podmiot realizujący działanie: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Środki wydatkowane na projekt w roku obrotowym: 25 000,00 zł
Okres trwania projektu: 01.09.2019 – 31.12.2020
Opis Projektu: w ramach nowego obszaru działalności Fundacji Drzewo i Jutro
dotyczącego edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży rozpoczęto współpracę z
Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”. Pilotażowy projekt zakłada realizację
warsztatów stacjonarnych dla szkół podstawowych i rodzin z Łodzi i okolic. W 2019
roku zrealizowano 103 warsztaty dla 1902 uczestników – uczniów szkół oraz 3
warsztaty rodzinne dla 90 uczestników. Ponadto w projekcie realizowane były
warsztaty dla bibliotekarzy, którzy odgrywają dużą rolę w zakresie edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt zakładał również przeprowadzenie cyklu
warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli szkół podstawowych, w których wzięło
udział 35 osób. Projekt jest kontynuowany w 2020 roku.

Część III: Informacja o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ
Projekt (Partner)
Wsparcie studentów (Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce")
Wakacje dla podopiecznych (Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w
Polsce")

2 885 017,45 zł
73 200,00 zł
266 200,00 zł

Fundusz remontowy (Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce")
Program Umacniania Rodziny w Koszalinie (Stowarzyszenie "SOS Wioski
Dziecięce w Polsce")

150 000,00 zł

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

408 240,00 zł

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

74 604,00 zł

188 146,61 zł

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

167 200,00 zł

Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

4 380,00 zł
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Wsparcie rodzin cudzoziemskich w Łomży (Fundacja Ocalenie)
Aktywne wakacje (Fundacja Ocalenie)

100 000,00 zł
30 480,00 zł

Grupa Usamodzielniania w Sieradzu (Fundacja Robinson Crusoe)
Kontrakt Robinsona (Fundacja Robinson Crusoe)

20 515,00 zł
16 447,64 zł

Eko Rok ze Źródłami (Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła")
Obcy? Zbliżenia (Stowarzyszenie "Dla Ziemi")
Przystanek Świetlica (Fundacja Dla Wolności)

25 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

Modernizacja Pracowni Hydroterapii (Centrum Zdrowia Dziecka)
KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Pozostałe koszty
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1 340 604,20 zł
492 235,08 zł
5 676,20 zł
3 779,09 zł
139 500,72 zł
4 553,80 zł
295 837,50 zł
38 317,65 zł
4 570,12 zł

