Sprawozdanie z działalności Fundacji Mamy Wołomin w 2013 roku

1.

Dane Fundacji
Nazwa: Fundacja Mamy Wołomin
Siedziba i adres do korespondencji: ul. Prądzyńskiego 31, 05-200 Wołomin
strona www: www.mamywolomin.pl
adres skrzynki mailowej: mamy.wolomin@gmail.com
KRS: 0000429456
data rejestracji w KRS - 23.08.2012, data ostatniego wpisu do KRS - 07.11.2012
NIP: 125-161-81-46
Dane członków zarządu:
Magdalena Filaber – Prezes Zarządu,
Dorota Jaworska – Wiceprezes Zarządu,
Cele statutowe fundacji
Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną,
charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej, a w
szczególności:
1) Wspieranie rozwoju rodziny oraz poszczególnych jej członków – matki, ojców, babcie, dziadków dzieci,
opiekunów, kobiety w ciąży, a także osoby planujące dzieci.
2) Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, intelektualnym, ekonomicznym i
duchowym,
3) Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej,
kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
4) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodziców małych dzieci, rodzin niepełnych
oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.
5) Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego rodziny.
6) Organizacja czasu wolnego rodzinom.
7) Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin.
8) Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
9) Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
10)Upowszechnianie praw rodziny.
11)Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie
mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.
12)Pomoc społeczna rodzinom potrzebującym, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia
środowiskowego.
13)Promocja miejsc przyjaznych rodzinom.
14)Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei oraz rozwoju Klubów Mam w Polsce i za granicą.
15)Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań i działań twórczych w zakresie celów
statutowych Fundacji.
Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach,
konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach, imprezach
edukacyjnych, oświatowych, zdrowotnych i kulturalnych.
Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych, turystycznych i
integracyjnych.
Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród, certyfikatów i wyróżnień oraz stypendiów w zakresie
celów statutowych Fundacji.
Prowadzenie Klubu Mam w Wołominie.
Działalność promocyjną, informacyjną i doradczą w zakresie zakładania i prowadzenia Klubów Mam.
Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji oraz Klubu Mam w Wołominie.
Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin oraz poszczególnych członków rodzin.
Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz
mieszkańców.
Działalność na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym wspieranie przedsiębiorczości wśród rodzin.
Działalność dobroczynną i charytatywną.
Działalność naukową i badawczą.
Organizację i promocję wolontariatu.
Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodzin.

1

Sprawozdanie z działalności Fundacji Mamy Wołomin w 2013 roku

2.

Opis działalności statutowej Fundacji Mamy Wołomin w 2013 r.
1.

2.
3.

Klub mam - cotygodniowe spotkania dla rodziców z dziećmi w wieku do lat 3, począwszy od 9 stycznia
do 18 grudnia 2013, z przerwą wakacyjną (lipiec i sierpień) – spotkania dwugodzinne w stylu
"wykładów z dzieckiem na kolanie" - w tym np. dieta dziecka, chustowanie, pieluchy wielorazowe,
warsztaty rozwojowe, warsztaty kosmetyczne, zajęcia decoupage, zajęcia z psami, warsztaty z
modelowania balonów, spotkanie ze stomatologiem, spotkanie czytelnicze itp. W sumie w 2013 roku
odbyło się 40 spotkań Klubu Mam.
Warsztaty dla mam noworodków oraz dla kobiet w ciąży z zakresu Masażu Shantala – kwiecień i
sierpień 2013.
Projekt "Razem - integracja rodzin w powiecie wołomińskim edycja II" realizowany w ramach
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie od kwietnia do lipca 2013 r składający się z
trzech rodzajów zajęć:

Zajęcia rozwojowo – integracyjne „Pobawmy się razem” dla par dziecko + opiekun

GramOFun – wieczory z grami planszowymi

FILMIK – warsztaty filmowe zakończone pokazem filmów rodzinnych

W sumie odbyło się 28 spotkań w tym projekcie. A zajęcia „Pobawmy się razem” zostały uhonorowane
Złotym Słonecznikiem za najlepszą inicjatywę dla dzieci w kategorii Ruch w aglomeracji warszawskiej w tym
roku.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Udział w imprezach plenerowych np. Dzień Dziecka w Wołominie, Dzień Dziecka w Kobyłce, Piknik
Organizacji Pozarządowych Powiatu Wołomińskiego, Piknik Rodzinny Powiatu Wołomińskiego –
każdorazowo mieliśmy stoisko Fundacji, na którym prowadziliśmy kilkugodzinne animacje: gry i zabawy
dla dzieci i rodziców.
Projekt
„Jesień dla rodziny” realizowany w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Wołominie od października do grudnia 2013 r. składający się z trzech rodzajów zajęć:

Grupy Zabawowe dla par dziecko + opiekun w dwóch grupach wiekowych

Planszomania – spotkania z grami planszowymi i zajęciami dla dzieci
W sumie odbyły się 23 wydarzenia w ramach tego projektu
Cykl rozwojowych warsztatów weekendowych – spotkania dla osób dorosłych w zakresie: „Coaching kobiecość” w kwietniu 2013, „Efektywna komunikacja na co dzień” w maju 2013, „Asertywność” we
wrześniu 2013, „Warsztaty relaksacyjne” w październiku 2013.
Uruchomienie klubu mam w Zielonce – nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską w Zielonce , w
wyniku której w 2013 r. odbyły się 2 spotkania dla kobiet z dziećmi do 3 lat – jesień 2013. W sumie
uczestniczyło ok. 25 matek i 25 dzieci.
Zorganizowanie dwóch przedstawień teatralnych dla dzieci – listopad i grudzień 2013. W sumie
uczestniczyło ponad 100 osób - wynik współpracy ze Szkołą Niepubliczną Praxis z Łąk, k. Radzymina
oraz z Fundacją Kamyk z Nowych Załubic.
Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt – cykl 10 zajęć jesienią 2013 r. : po 5 spotkań dla dwóch grup
wiekowych: dzieci w pierwszym roku życia, oraz dla dzieci 2-3 lata.
Święta 2013 – to cykl zajęć związanych ze świętami Bożego Narodzenia: w tym warsztaty
rękodzielnicze, spotkanie mikołajkowe oraz udział Fundacji w kiermaszu świątecznym w dn. 14.12.013.
Uruchomienie i prowadzenie „Bazar Mamy” – miejsce na facebooku, gdzie grono matek wymienia się
przedmiotami, odsprzedaje ubrania, zabawki itp. – organizowanie spotkań typu Szafing, czyli wymiana
ubrań.
Stała współpraca z innymi organizacjami z terenu powiatu wołomińskiego – zawiązanie Sieci Organizacji
Wielu Aktywności SOWA WWL
Stała współpraca z Gminą, Starostwem np. w zakresie tworzenia nowych rozwiązań pro-rodzinnych, w
tym doprowadzenie do dopłat do żłobków w Gminie Wołomin.
Babski Czwartek – inicjatywa wyjścia z domu przez mamy wychowujące na co dzień swoje dzieci – raz
w miesiącu wspólne wyjście wieczorne na plotki, spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca w
zaprzyjaźnionym klubie, w sumie uczestniczyło ok. 20 kobiet
Spotkania organizacyjne Fundacji Mamy Wołomin dla wolontariuszy i chętnych osób, chcących się
zaangażować w prace fundacji – przedstawianie pomysłów na projekty, nauka pisania wniosków o
dofinansowanie, praca nad motywacją zespołu do działania itp. – zorganizowano 4 spotkania,
planowane są dalsze spotkania tego typu
Zbiórka darów: żywności, środków czystości dla jednej rodziny z regionu w ramach ogólnopolskiej akcji
Szlachetna Paczka – grudzień 2013
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Fundacja Mamy Wołomin w 2013 r. prowadziła następujące działania merytoryczne o skutkach
finansowych:

1)

Razem – integracja rodzin w powiecie wołomińskim, edycja II

Nazwa działania:

1.

Termin, czas realizacji oraz miejsce:
06.05 , 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06,
24.06, 01.07

Zajęcia rozwojowo-integracyjne

18 spotkań
dwie grupy par rodzic/opiekun + dziecko/ci do lat 5
Miejski Dom Kultury w Wołominie

2.

10.05, 14.06, 11.07

Zagrajmy razem - Gramofun

3 spotkania po 4 godziny
Miejski Dom Kultury w Wołominie
3.

FILMIK

11.05.2013-12.07.2013
Cykl 5 warsztatów filmowych po 2 godziny
Pokaz filmów rodzinnych i konkurs filmów
Biblioteka Miejska Wołomina

4.

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2013 godz. 15:00-19:00
Park im. B. Wodiczki w Wołominie

2)

Jesień dla rodziny

Nazwa działania:
1.

Termin, czas realizacji oraz miejsce:

Festyn w ramach Pikniku Rodzinnego

28.09.2013 , animacje przez 4 godziny 15:00-19:00
Parking przy Starostwie Powiatowym w Wołominie

2. Grupy Zabawowe

Cykl 20 spotkań w dwóch grupach wiekowych:
dzieci chodzące i dzieci leżące, trwające po 1
godzinie dla każdej z grup, w terminach:
07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 04.11, 18.11, 25.11,
02.12, 09.12, 16.12
Miejski Dom Kultury

3. Planszomania

11.10, 8.11, 13.12
Zajęcia trwające po 4 godziny, 17:00-21:00
Miejski Dom Kultury

3.

Fundacja Mamy Wołomin nie prowadzi działalności gospodarczej.
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4.

Lista Uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2013 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Mamy Wołomin nr 01/02/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu
Uchwała Zarządu Fundacji Mamy Wołomin nr 02/01/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Zarządu do korzystania z bankowości elektronicznej
Uchwała Zarządu Fundacji Mamy Wołomin nr 03/01/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Zarządu do korzystania z karty płatniczej
Uchwała Zarządu Fundacji Mamy Wołomin nr 04/01/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r.
w sprawie prowadzenia kasy
Uchwała Zarządu Fundacji Mamy Wołomin nr 01/03/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego za rok 2012.
Uchwała Zarządu Fundacji Mamy Wołomin nr 02/03/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie Ustanowienia Koordynatora Klubu Mam

5.

Fundacja Mamy Wołomin uzyskała w 2013 r. przychody (pełna informacja znajduje się w sprawozdaniu
finansowym za 2013 r.)
A.

Przychody z działalności statutowej
I. Darowizny pieniężne

2 477,11 zł

II. Darowizny rzeczowe

- zł

III. Zbiórki publiczne
IV. Dotacje na realizację zadań
pożytku publicznego
V. Wpłaty adresatów zadań pożytku
publicznego
VI. Pozostałe przychody określone
statutem

- zł
14 395,00 zł
4 860,00 zł
- zł

B.

Pozostałe przychody

- zł

C.

Przychody finansowe

0,24 zł
21 732,35 zł

Razem przychody

6.

21 732,11 zł

Fundacja Mamy Wołomin poniosła w 2012 roku koszty w wysokości.
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A.

Koszty realizacji zadań statutowych
I. Świadczenia pieniężne
II. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
III. Koszty działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego finansowanej dotacjami

B. Koszty administracyjne
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce

20 216,49 zł
- zł
1 112,06 zł
19 104,43 zł
187,60 zł
- zł
- zł
187,60 zł

IV. Podatki i opłaty, w tym:

- zł

- podatek ak cyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- zł
- zł
- zł

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

- zł
- zł

C. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

532,83 zł
- zł
20 936,92 zł

D. Koszty finansowe
Razem koszty

7.

Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i
inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej: nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i
innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00 zł
e) wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: 9 620 zł
f) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek: nie dotyczy
g) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie dotyczy
h) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy
i) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: nie
dotyczy
j) nabytych pozostałych środkach trwałych: nie dotyczy
k) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych: nie dotyczy

8.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
Razem – integracja rodzin w powiecie wołomińskim, edycja II: projekt realizowany na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Wołominie

Dotacja ze Starostwa Powiatowego

9.995,00 zł

Wpłaty od adresatów zadania publicznego

865,00 zł

Wkład własny osobowy

2.140,00

Całkowity koszt finansowy zadania publicznego

13.000,00 zł

Wynik finansowy zadania publicznego

0,00zł
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Jesień dla rodziny: projekt realizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wołominie
Dotacja ze Starostwa Powiatowego

4.400,00 zł

Wpłaty od adresatów zadania publicznego

800,00 zł

Wkład własny osobowy

360,00

Środki własne

0,44 zł

Całkowity koszt finansowy zadania publicznego

5.560,44 zł

Wynik finansowy zadania publicznego

0,00zł

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych:
- koszt podatku dochodowego odprowadzonego z rachunków wystawionych do umów cywilno-prawnych: 1333 zł
- za rok 2013 zostały złożone deklaracje PIT-4R oraz PIT-11
10. W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola realizacji zadania publicznego w
zakresie: „Edukacyjna opieka wychowawcza” pod nazwą: „Razem – integracja rodzin w Powiecie Wołomińskim II
edycja”, w szczególności wykorzystanie dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński umową nr
WOK.032.208.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 z dnia 4 lipca 2013 r.

Wołomin, 31 marca 2014 roku

Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd Fundacji uchwałą nr 02/03/2014 z dnia 31 marca 2014 roku.
Dorota Jaworska

Magdalena Filaber
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Sprawozdanie przyjęte przez Radę Fundacji uchwałą nr 02/06/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
Marzena Michalak

Izabela Wolska-Rzewuska
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Paweł Zań

