SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI DOBRA SIEĆ
ZA OKRES OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z
2011r. Nr 517 poz. 1291) sporządzono sprawozdanie zawierające w szczególności:
1) nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej (jeżeli taki posiada), datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu fundacji (imię i nazwisko i pełniona funkcja) oraz określenie celów
statutowych Fundacji,
a) Fundacja DOBRA SIEĆ
b, c, d) siedziba fundacji, adres fundacji, aktualny adres do korespondencji:
ul. Marszałkowska 6 lok. 17
00-590 Warszawa,
e) adres poczty elektronicznej
biuro@e-wolontariat.pl
f, g) Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19.05.2009 r., pod numerem 0000329778.
h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 141865771
i) dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja)
Członkowie Zarządu:


Agnieszka Ciźla - Członek Zarządu

Do dnia 04.07.2011


Paweł Łukasiak – Prezes Zarządu



Tomasz Bruski – Członek Zarządu

Od dnia 04.07.2011


Rokicka Patrycja – Członek Zarządu



Brewczyńska Dorota – Członek Zarządu
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j) określenie celów statutowych fundacji;
Cele statutowe fundacji:
Celami Fundacji są:
a. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
b. Promocja i organizacja wolontariatu;
c. Wspieranie działalności charytatywnej;
d. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
e. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f.

Ochrona i promocja zdrowia;

g. Pomoc osobom niepełnosprawnym;
h. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
i.

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;

j.

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

k. Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
l.

Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

m. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
n. Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
p. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
q. Promocja

integracji

europejskiej

oraz

rozwijania

kontaktów

i

współpracy

między

społeczeństwami.
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
a. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami
Fundacji;
b. Współpracę

z

władzami

samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,

przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
c. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym prowadzenie portali
internetowych;
d. Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży; oraz
e. Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji.
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3) opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych,

Opis projektów realizowanych w roku 2011, z podziałem na źródła finansowania:

I. PAFW 2011 ROK
1. E-WOLONTARIAT
W 2011 r. działalność w ramach projektu E-wolontariat finansowana ze środków PAFW skupiona była
wokół dwóch podstawowych zadań: realizacji III edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat” promującego i
nagradzającego najciekawsze inicjatywy społeczne angażujące wolontariuszy poprzez Internet oraz
rozbudowy portalu www.e-wolontariat.pl, pierwszego w Polsce portalu poświęconego wolontariatowi i
działalności społecznej w Internecie.
Nabór zgłoszeń do Konkursu trwał w dn. 17 września - 7 listopada 2011 r. W Konkursie (podobnie, jak w
latach ubiegłych) mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje publiczne
oraz firmy prywatne. Do Konkursu wpłynęło 28 zgłoszeń, z czego 27 poprawnie przeszło ocenę formalną.
Po zakończeniu oceny merytorycznej, decyzją Kapituły Konkursu wybranych zostało 12 inicjatyw, które
wzięły udział w otwartym głosowaniu internetowym. Głosowanie internetowe, odbywające się za
pośrednictwem portalu www.e-wolontariat.pl, trwało w okresie 5 - 31 grudnia 2011. Łącznie oddano w nim
ponad 43 tys. ważnych głosów. Laureaci Konkursu zostali wyłonieni na podstawie zsumowania punktów
przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz przez internautów. Uroczysta Gala Finałowa, podczas której
ogłoszone zostały wyniki Konkursu, miała miejsce 20 stycznia 2012 r. w siedzibie Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Laureaci III edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat”:
1. Ludzie – Serca, „Razem Walczymy o Misia” (I miejsce)
2. Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO, Forum Onkologiczne (II nagroda)
3. Fundacja Uniwersytet Dzieci (III nagroda)
Kapituła Konkursu przyznała również dwa wyróżnienia:
- Grupa Wsparcia Psychologicznego – Psychowsparcie.org,
- Portal SzukamyWas.pl.
W 2011 r. działania związane z prowadzeniem i rozwojem zasobów portalu www.e-wolontariat.pl
skoncentrowane były na zwiększeniu treści edukacyjnych poświęconych idei e-wolontariatu, a także na
rozbudowie i promocji bazy ogłoszeń e-wolontariackich oraz profili e-wolontariuszy. W materiałach tych
szczególny nacisk poświęcono kwestiom związanym z kształtowaniem zasad i standardów e-wolontariatu.
W tym celu: na portalu www.e-wolontariat.pl stworzono zakładkę „dobre praktyki”, w której zaprezentowane
są opisy różnorodnych projektów e-wolontariackich, stworzono zakładkę „Konkurs Odkryj e-wolontariat”, w
której zgromadzone i zaprezentowane zostały wszelkie informacje zwiane z organizacją i przebiegiem
Konkursu oraz przygotowano poradniki „Jak zostać e-wolontariuszem? Instrukcja „krok-po-kroku” oraz
„Instrukcja „krok-po-kroku” obsługi profilu organizatora e-wolontariatu w portalu www.e-wolontariat.pl”
informujących i zachęcających do korzystania z bazy ogłoszeń oraz profili e-wolontariuszy w portalu
www.e-wolontariat.pl;
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2. MOJE STYPENDIUM
W ramach realizacji Programu Moje Stypendium w 2011 roku w październiku została zorganizowana
konferencja pod tytułem „Obywatelskie programy stypendialne”, której uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach
stojących przed obywatelskimi programami stypendialnymi oraz zapoznali się z „Kartą zasad dobrego
programu stypendialnego”.
Zorganizowano również II edycję ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze programy stypendialne „Dobre
Stypendia 2011”, promującego najbardziej efektywne i oparte o powszechnie uznawane standardy
programy stypendialne organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych i firm.
Zespół Programu Moje Stypendium rozwijał bazy stypendiów i konkursów naukowych portalu
www.mojestypendium.pl publikując na portalu informacje na temat wszelkich form wspierania edukacji
młodzieży. Zrealizowano również ogólnopolską Kampanię informacyjną o stypendiach i serwisie
mojestypendium.pl.
Zespół Programu uczestniczył również w XVII Krajowej Konferencji Tematycznej Parlamentu Studentów
Rzeczpospolitej Polskiej, podczas której zrealizował warsztaty dla studentów i wziął udział w panelu
dyskusyjnym.
Przez cały rok 2011 r. koordynowano prace stypendialnych zespołów doradczych będących forum dialogu
organizatorów programów stypendialnych reprezentujących różne sektory. Owocem prac zespołów był
dokument - Karta zasad dobrego programu stypendialnego.

II. FUNDACJA ORANGE

1.MOJE STYPENDIUM
Środki przekazane przez Fundację Orange na Program Moje Stypendium pozwoliły na dalszy rozwój
dedykowanego mu portalu www.mojestypendium.pl pod względem liczby informacji o ofertach
stypendialnych i konkursach, informacji na temat dostępnych źródłach finansowania edukacji młodzieży,
oraz aktualności z rynku stypendialnego.
W ramach Programu Moje Stypendium, została wydana publikacja pt. „Programy stypendialne- poradnik”
adresowana do zainteresowanych uruchomieniem programu stypendialnego lub doskonaleniem
standardów prowadzonych programów stypendialnych.

2. E-WOLONTARIAT
Środki finansowe przekazane przez Fundację Orange na cele Projektu E-wolontariat wsparły realizację
europejskiej edycji konkursu ‘Discover e-volunteering’ (konkurs był jednym z komponentów projektu
„Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Komisji
Europejskiej).
Zespół projektu E-wolontariat prowadził przez cały 2011 r. szerokie działania promocyjne idei ewolontariatu i dedykowanego mu portalu www.e-wolontariat.pl, min. podczas Festiwalu Wolontariatu
(Warszawa, 10.06.2011 r.), Inauguracji Powiatowego Centrum Wolontariatu w Gostyniu (Gostyń, 14.06 –
15.06. 2011 r.), VIII Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych MAZOWIA oraz sympozjów
Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV (Tallin, 4-6 maja 2010 r.; Berlin, 19-21 października 2011 r.) a
także w środowisku Internetu.
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III. KOMISJA EUROPEJSKA
W 2011 r. Fundacja Dobra Sieć realizowała Flagowy Projekt Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
współfinansowany przez Komisję Europejską i objęty Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE, pn.
„Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu”. Projekt składał się z dwóch komponentów:
Ogólnoeuropejskiej edycji Konkursu ‘Discover e-volunteering’,
Do
pierwszej
europejskiej
edycji
Konkursu
‘Discover
e-volunteering’
wpłynęło
81 zgłoszeń z 19 państw Unii Europejskiej. Uroczysta Gala Finałowa Konkursu miała miejsce podczas Gali
Wolontariatu - wydarzenia kulturalnego zamykającego obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
wpisując się w Program obchodów Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kluczowe wartości wolontariatu”.
Celem kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu” było podniesienie świadomości opinii publicznej na
temat wartości i społecznej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych i innowacyjnych
form (m.in. e-wolontariatu). W ramach kampanii zostały przygotowane: multimedialna platforma
www.tojestwolontariat.pl, wystawa zdjęć wolontariuszy przed stacją Metra Centrum w Warszawie (druga
połowa września 2011 r.), pierwsze w Polsce jakościowe badanie różnorodnych form wolontariatu oraz
debata podsumowującą Kampanię w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (30 listopada 2011 r.).

IV. NUTRICIA
W 2011 r. Fundacji Dobra Sieć korodowała II edycję programu wolontariatu pracowniczego „Wolontariusze
HOPE” firmy NUTRICIA Polska. W II edycji Programu pracownicy firmy przeszli opracowane i
przeprowadzone przez zespół Fundacji szkolenie z zakresu animacji społecznej oraz finansowania
projektów. Pracownicy – wolontariusze zrealizowali w 2011 roku przy wsparciu Fundacji 23 projekty
społeczne o łącznej wysokości ponad 63 tyś zł. Podsumowanie II edycji programu „Wolontariusze HOPE”
stanowi raport opracowany przez zespół Fundacji Dobra Sieć.

4) odpisy uchwał Zarządu Fundacji,
W załączeniu.
5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
1. Darowizny – osoby fizyczne
2. Darowizny, Dotacje, Granty – osoby prawne, w tym:
- Fundacja Orange

31.12.2011
557.902,38
0,00
557.902,38
0,00
557.902,38
211.873,92
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- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

212.637,28

- Nutricia Polska Sp. Z o.o.

28.049,78

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

0,00

- Intel Technology Poland Sp. Z o.o.

697,49

- Present – Service S.A.

2.453,60

- Komisja Europejska

Nazwa Darczyńcy

102.190,31

Dotacje,
darowizny z
Pozostało do
Wpływ roku poprzednich lat,
Przychód
wydatkowania na lata
2011
nie
roku 2011
następne
wydatkowane
do 31.12.2010

Polsko Amerykańska Fundacja
Wolności
260 000,00
Intel Technology Poland Sp. Z o.o.
6 239,19
Fundacja ORANGE
360 000,00
PRESENT-SERVICE S.A.
2 453,60
Nutricia Polska Sp. Z o.o.
92 645,00
Komisja Europejska
145 890,15
867 227,94

58 646,79
0,00
3 273,24
0,00
0,00
0,00
61 920,03

Przychody ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży usług - netto
- Stowarzyszenie Dziecko
- MpiPS
- Wirtualna Polska S.A.

106 009,51 212
5 541,70
151 399,32 211
0,00
2
64 595,22 28
43 699,84 102
371 245,59 557

637,28
697,49
873,92
453,60
049,78
190,31
902,38

31.12.2011
22.064,02
813,00
20.325,20
925,82
22.064,02
31.12.2011

Pozostałe przychody

2,52

Zaokrąglenia VAT, ZUS z deklaracji DRA

2,52
31.12.2011

Przychody finansowe
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych, nad ujemnymi

7.015,43
4.122,15
2.893,28

6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Nie dotyczy.
7) działalność gospodarcza;
a) W roku 2011 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w ramach usług:
-

reklamowych i otrzymała przychód 925,82 zł

-

działalność związana z organizacją prelekcji i otrzymała przychód 813,00 zł

-

działalność związana z organizacją konferencji i otrzymała przychód 20.325,20 zł
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b) Wynik finansowy działalności gospodarczej (zysk): 3.551,96 zł
c) Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z
pozostałych źródeł: 3,76 %
8) informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych fundacji,
31.12.2011
Koszty realizacji zadań statutowych
Świadczenia pieniężne
Świadczenia niepieniężne

531.656,92
10.000,00
521.656,92

b) administrację,
31.12.2011
Koszty ogólnozakładowe (ogólno-administracyjne)
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- wynagrodzenia
- podatki i opłaty
- amortyzacja
- pozostałe koszty

31.101,19
0,00
9.902,99
19.215,00
1.720,24
0,00
262,96

c) działalność gospodarczą,
31.12.2011
Koszty sprzedanych usług

18.512,06

d) pozostałe koszty,
Nie dotyczy.
9) dane o zatrudnieniu w fundacji:
a)

łącznej liczbie osób zatrudnionych w fundacji
3 osoby

b)

liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
specjalista – 2 osoby
koordynator – 1 osoba

c)

liczbie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
0 osób
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11) dane o wynagrodzeniach wypłaconych w fundacji;
a)

wynagrodzenia 67.455,24 zł brutto

b)

nagrody 0,00 zł

c)

premie 6.300,00 zł

d)

inne świadczenia 2.187,86 zł

e)

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 zł

12) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a)

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2011 roku
wyniosły: 0,00 zł

b)

wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia,
Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji na umowę o pracę w 2011
roku wyniosły: 0,00 zł

12) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
W roku obrotowym 2011 koszt wynagrodzeń (wraz z narzutami ZUS) z tytułu umów zlecenia wyniósł
w łącznej kwocie: 59.600,00 zł.
13) dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
Nie dotyczy.
14) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;
Fundacja posiada następujące środki pieniężne w banku:
- Millennium Bank 60 1160 2202 0000 0001 8478 2202

kwota: 237,97 zł

- lokaty bankowe w kwocie: 337.622,96 zł
15) dane o nabytych obligacjach;
Nie dotyczy.

16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek;
Nie dotyczy.
17) dane o nabytych nieruchomościach;
Fundacja w roku 2011 nie nabyła nieruchomości.
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18) dane o nabytych środkach trwałych;
Fundacja w roku 2011 nie nabyła pozostałych środków trwałych.
19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych;
A. AKTYWA TRWAŁE

5 186,59 zł

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
c) urządzenia techniczne i maszyny

0,00 zł
5 186,59 zł
5 186,59 zł
5 186,59 zł

B. AKTYWA OBROTOWE

404 520,93 zł

II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek kontrolowanych
2. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych
c) inne należności
d) należności dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

62 134,24 zł
62 134,24 zł
4 286,00 zł
57 848,24 zł

340 123,56 zł
340 123,56 zł
340 123,56 zł
340 123,56 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 263,13 zł

20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych;
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozrachunki z dostawcami
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych, w tym:
- PIT-4 za XII
- Składki ZUS za XII
Rozrachunki z Wolontariuszami
Razem

31.12.2011
3.841,39
9.317,51
2.467,00
6.850,51
9,36
13.168,26

21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działalności;
Fundacja w roku 2011 realizowała zadanie w oparciu o umowę zlecenie z dnia 06.06.2011 z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
12 września 2011 r. Fundacja Dobra Sieć koordynowała dzień tematyczny poświęcony
e-wolontariatowi w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 – inicjatywie organizowanej przez
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Komisję Europejską w ramach EYV Tour. Pawilon ERW2011 gościł we wszystkich stolicach państw Unii
Europejskiej. W Warszawie Pawilon stanął na Pl. Defilad w dniach 1 – 14 września 2011 r. Na agendę Dnia
E-wolontariatu składały się dwa bloki tematyczne: Konferencja połączona z warsztatami dla mediów
„Wolontariat. Jak o nim mówić i pisać” oraz prezentacja różnorodnych form e-wolontariatu w formie
stanowisk organizatorów e-wolontariatu oraz multimedialnych prezentacji.
Zadanie zostało zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Koszt zadania wyniósł: 18.439,97 zł netto.
Sfinansowano zadanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 20.325,20 netto + 23%VAT.
22) Informację o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;
Fundacja na dzień 31.12.2011 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.

23) informację o składanych deklaracjach podatkowych.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz z załącznikami.
Fundacja składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek
dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
W roku 2011 nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.

Warszawa, 31 marca 2012 r.
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