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Ad1
Nazwa fundacii: F|RST Fundacia |nnowacyinych Rozwiązań społecznych i Terapeutycznych
Adres siedziby i biura; ul. Kolbego2b,02-TSLWarszawa
Aktualny adres do korespondencii: ul. Kolbego2b, 02-TBlWarszawa
Adres e-mall; fundacja@fundacja-fi
rst.com
Data wplsu do Kraiowego Reiestru sądowegoI 28'1-0.z009f
.
Nr KRS: 0000340483
Rego 74206577L
członkowie zatządu Fundaci i:
. Prezes Zarządu - Tatiana Mindewicz.Puacz
- wiceprezes Zarządu - Piotr Wrona
Cele statutowe Fundacii
Pomoc osobom,grupom i środowiskomdotkniętymuzależnieniemod substancji psychoaktywnych oraz
innymi formami uzależnieńpowodujących dysfunkcjęiednostki w rodzinią naibliższyrnotoczeniu lub
społeczeństwie;
Udzielanie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnei sytuac'i życiowe',
w tym takżeich akty'v'izaciazawodowa i społecznaoraz wyrówn)rwanieszans tych rodzin i osób;
3.

ochrona i promocia zdrowia, zapobieganiepatologiom społecznymoraz pobudzanie i rozwiianie
podeimowaniespołecznychinic!aĘw w tym zakresie;
akB'$./ności
sportowej,kulturalnei i oświatowej,

4.

Upowszechnianie i ochrona wolnościi praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności
w zakresie zabiegania o właściweposzanowanie i zabezpieczenie praw osób zmaga'ących się
z uzależnieniamioraz osób z rodzin patologicznychi osób lub rodzin pozbawionychbieżącychśrodkówdo
życiawskutek występującychw ich otoczeniupatologii lub uzależnień;

5.

Działaniana rzecz integracjieuropejskieji światowej,również w ramach struktur Unii Europejskiei,oraz
rozwiianie kontaktóW między społeczeństwami dla stworzenia zintegrowanych zasad i metod
postępowania w walce z uzależnieniami i stlvorzenia zintegrowanych systemów pomocy osobom
uzależnionymoraz rodzinom patologicznym.
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Ad 2' sposoby reatizacii celów Fundacii

Wstęp
Fundacja F|RST fostałazatoż'ona
w 2009 roku przez Tatianę Mindewicz-Puacz.Celem od początku było
tworzenie proiektów, które realnie pomagaią,przynoszącdługofaloweefekty,nie tylko
iednorazowe wsparcle.
- w 2o12r. - fundaciaotrzymałastatusorganizacii P.ożytńuPublicznego
Jużpo trzech latach działalności
(oPP].
Wysoki poziom merytoryczny realizowanychprojektów i kampanii oraz profesjonalizmw działaniupozwoliły
nam wspóĘracować z cenionymipańnerami:
.
.
.
'

Państwowe iednostki budżetowe, m.in. Kraiowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii,Fundusz
Rozwiązywania Problemów Hazardowvch, Państwowa Agencia Rozwiązywania Problemów
Alkoholowvch
organlzacie poza,ządowe, m'in.:FundacjaAgory, InstyfutPsychologiiZdrowia
Media, m.in.:Gazetawyborcza, Zwierciadło
Firmy, m.in.:Agencia PR Task Force consultin& Firm produkcja,wydawnictwo Naukowe pwN

Pnez lata nawiązaliśmy
równieżWielekontaktówze znanymispecialistami,
którzy wspierająnas swojąwiedzą
- w dużeimierze pro bono'
i doświadczeniem
W 20]'3 roku Fundacja kontynuowa.lalealizacię celóW statutowych.DziałaniaFundacii skupiły się głównie
na
prowadzeniutrzech pro'ektów w dwóch obszarachpożytkupublicznego,które na wielu.piaszizyznacn
slę
przenikaiqi są ze sobąpowiązane.

OBSZAR I

Uże|eżB|enla- pro ałtyka, zwiększenie społ€c'nei
śwledomoścl,prcmowan|e leczenia l modelu życ|a
"bez
dopalania" oraz ulatw|.anie dosĘpu do ptofesionalne, pomocy.

7. Wyloguj się do życia

OBSZARII

Pomoc w usamodzielnianlu" aktJ.wizactl zawodowel I
spo|eczne, oraz w]mównj.wan|u szans rcdzln I oŚób w trudnei
śybac,l ą/ciowe|. wsŃłpraca z pl.acówkaml opiekuńczo.
wychowawczymi
w zaklesie wsple.anli. dziec| t młodzieży pocbod"ących
z rodzln dysfunkcy'nycĘ często dotkniętych uzależnienlami.

3' Potrafię to zmienić

2. AlcoSfery
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opis działań
Proiekt 1

Wyloguj się do życia
realizacja
Adresaci: młodzieżgimnazjalna(ok. 1 200 000 uczniów w Wieku 13-16 lat*) oraz nauczycielei pedagodzy
(133 000*J,pośrednio
całespołeczeństwo.
iDanenapodstawie
raportu
ośWiata
i Wychowanie
w rokuszkoInym
20]'1lf012
GUs.
charakter pro|ektu: przy8otowanie materiałów edukacyjnych na temat uzależnieniaod sieci i komputera.
Projekt dzięki zaan8ażowaniui determinaciiFundacji FIRST przeistoczyłsię w ogólnopolskąkampanię
edukacyjną- pierwszą,która na tak dużąskalę zwracałauwagę na problem uzależnieniaod sieci i komputera
oraz zachęcałado częstszegoucZestnictwaW prawdzi\Ą'}mświecie'
Partnerzy: A8encjaPR Task Force consulting,Film Produkcja,FundaciaAgory, pońal WWt/V'uZależnienie.com
Finansowanie: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii z Funduszu Rozwiązyvlania Problemów
Hazardowych (Program lV Ministra Zdrowia, Zadanie 1).
Cel:
.
.
.

UświadomienierosnącegozagrożeniauzaIeżnieniemod komputerai Internetu
Edukacia w zakresie bezpiecznegokorzystania z Internetuoraz czynników mającychwpĘw na rozwój
uzależnienia
Zachęcenieosób w grupach ryzyka do szukaniaalternatywwirtualnej rzeczywistości

opis działań:
.
t
,
.

.

.
.
.
.

produkcja 10 minutowego filmu edukacyjnego(emisia na kanale YouTube Wyloguj się d,ożycia oraz
wysyłkado 8imnazjów na płycie).
stlvorzenie dodatkowo 30 sekundowegotraiIerazapowiadającegokampanię
zaangazowaniew charakterzeAmbasadorajednegoz naibardzieiwyrazistych i rozpoznawalnychwśród
młodychludzi rapera - Wojtka SokołaSosnowskiego.sokół iest równieź współtwórcą koncepcji filmu
i gra w nim iedną z głównychról
zaproszeniedo udziału w tworzeniu scenańusza pisarza i dziennikarza- ]akuba Źulczyka oraz
zdobywcy Fryderyka i nagrody za najlepszy scenariusz do teledysku grupy \tVWO,,W aucie" - Kuby
Łubniewskiego,pełniącegoróWnieżrolę reżyserai główne8ooperatora
przygotowanie i wysyłkado ponad 7700 gimnazjów pakietów edukacyinychdo przeprowadzenia lekcji
na temat użytkowania sieci i komputera (film edukacyjny,plan lekcii i wskazówki dla nauczycieli,
prezentacjadla uczniów]
stworzenie Fanpage'ana Facebookuwww.facebook.com/wyloguj
stwoŹenie platformy informacinej www.wylogu|sie.org
or8anizaciakonkursu dla klas gimnazialnychna komiks o problemie uzależnieniaod sieci i komputera
szeroko zakrojone działania Public Relations, w tym or8anizacja konferencji prasowej (dodatkowo
streamingon line do sZkół
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Media relations

Rezultaty:
. zwrócenie uwagi na rosnący problem uza|eżnienia od sieci i komputera wśród młodzieży oraz
rozpoczęcie dyskusii społecznei na ten temat
. uświadomienie problemu oraz wskazanie narzędzi do prary rodzicom, nauczycie|om
i pedagogom
Grupa docelowa - ewaluacjakampanii (wybrane wyniki z ankiet przeprowadzonych na grupie 1.17
nauczycie|i
oraz1678uczniów)
.

.

Uczniowic:
. prawie 85o/ouczniów, którzy wzięli udziałw ankiecie vważa,że takie kampanie jak Wylogui się do
życiasą potrzebne.
- prawie 8070 uczniów oceniło,żeprzekaz kampanii trafiłdo młodzieży.
- prawie 90olouczniów uważa,żekampaniapowinna byćkontynuowana.
- prawie9070 uczniów oceniło,
żezaangażowanie
znanego
rapera do kampanii to byłdobry pomysł.
Nauczycicle:
- prawie 90Yo badanych nauczycieli pedagogówstwierdziło,żekampania Wyloguj się do życiaprzede
wszystkimukazuieważnyprob|emspołeczny.
- prawie 1007o nauczycielii pedagogówbiorących udziałW badaniu stwierdziło,że film edukacyjnyto
gimnaz|alnej.
dobry sposóbdotarciado młodzieży
. prawie 98olonauczycielioceniło,żezaangażowanie
znanegorapera do kampanii to byłdobry pomysł'
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Media
w naibardzieiopiniotwórczychpolskich mediach ukazałosię ponad 100 publikacji poświęconych
kampanii wyloguj się do życiai problemowi uzależnieniaod sieci i komputera
w konferencjiprasowejwzięłoudziałponad30 dzierurikarrya oglądałoją
na ąvwow sieci ponad200 osób
Sieć
You'l rrllt':

- Trailer - 112 B78 wyświetleń,
203 konientarze,
1 048 polubień
- Film edukacyjny- B83 275. wyświetleń,2z71.
komentarzy,15 B88 polubień na YouTube (warto dodać,
żewiększośćpolskich znanychkampanii społecznychosiągawynik kilkudZiesięciutysięcywyświetleńJ
- Kanał,'Wyloguj
się,'na YouTubeobserwuie3991osób
l;4.(.1)ool(:
- Fanepage akcji na Facebooku ma 7963 fanów
- stronę internetową proiektu odwiedziło do tej pory 166 486 unikalnych użytkowników
. nadesłano154 prace konkursowe na komiks rozwijająry hasto kampanii
- W głosowaniuna zwycięzcę oddano ponad 54 000 głosów

.

Nagrody
Kampania,,Wylogujsię do życia,,została
dostrzeżona
równieżprzez specjalistówi znalazłasię w finale
KonkursuKampaniespołeczne
Roku 2013W kategorii,,Kampanie
organizacjipozarządowych,,.

Podsunrowanie i plany: rezultaty kampanii i skala odzewu społecznegoprzekonałynas, że problem
uzależnieniaod sieci i komputeranależykontynuować.W lipcu tego roku rozpoczynamykontynuacjękampanii,
która będzie realizowana do czerwca 2015 roku. Fundacja otrzynrałana ten cel dofinansowanie Z Krajowego
Biura ds' PrzeciwdziałaniaNarkomanii z Funduszu Rozwiązy.vvaniaProblemów Hazardowych (Program Iv
Ministra Zdrowia , Zadanie 2).

Projekt 2

AlcoSfery
kontynuacja
Adresaci: osoby z Grupy HFA (Wysokofunkcjonujący
Alkoholicy) oraz ich bliscy
charaktel proiektu: podtrzymaniezainteresowaniatematemproblemu HFA poruszonymw ogólnopolskiej
kampaniispołecznej
w 2012 roku w mediach.
Partnerzy: AgencjaPR Task Force Consulting
Cel: przełamanie stereotypu alkoholika, zwrócenie uwagi na specyfikę HFA (Wysokofunkcjonujących
Alkoholików] i stworzenie pola do publicznej debaty na ten temat, ułatwienieosobom uzależnionymdostępu
do profesjonalnej pomocy i nowoczesnych form terapii oraz zmiana sposobu myślenia o alkoholikach
decydującychsię na leczenie.
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opis dzia|ań: w 2013 roku podjęliśmynastępującedziatania podtrzymującei kontynuująceefekty kampanii
z ZoLZ rokii
.
.
.

obecność
ekspertów Fundacjiw mediach,konsultacjedziennikarskie
prowadzenieFanpage'ana Facebooku
prowadzenie platformy informaclnej i blogawww.alcosfery.org

Rezultaty:
. zwrócenie uwagi społeczeństwa na niezauważany do tei pory temat i zmiana postrzegania osób
uza|eżnionych (nada| otrzymuiemy dużo sygnałów od ludzi z prob|emem a|koho|owym i ich
rodzin, że takie kampanie są pohzebne)
.
zgłaszasię do nas wiele osób z problemem alkoholowym, które przekierowujemy do odpowiednich
placówek terapeutycznych
podtrzymanie debaty w mediach - w 2013 roku ukazywało się coraz więcej publikacji w różnych
se8mentachmediów na tematuzależnienia
od alkoholuw 8rupieHFA
stworzenie spotecznościwokół kampanii AlcoSfery - 504 akB'\,,vnych
użytkowników na Facebooku,
postdotarłdo ponad110 000 użytkownikóW
najpopularniejszy
portalu
Podsumowanie i plany: Fundacjachce kontynuowaćw koleinychlatachdziałaniaw zakresieuzależnienia
od
alkoholu w grupie HFA 'ednak czas i sposób realizacjikolejnychetapów kampanii będzie uzależnionyod
wysokościśrodkówpochodzącychz kampanii 1yooraz pozyskaniadarczyńców.

Proiekt 3

Potrafię to zmienić
kontynuacja
AdresaciI rodziny obięte opieką pomocy spotecznej, w szczególnościsamotne matki, będące
w procesieusamodzielniania
się
Charakter proiektu: ogólnopolski projekt pomocowo-aktywizaciny
celi pomoc,akB\'|'izaciai ustabilizowaniesytuacjiżycioweisamotnychmatek i ich rodzin
opis działań: w ramach projektu Fundacja w z01zr' konĘnuowała opiekę nad trzema rodzinami ob'ętymi
programem:
.
Pani Anny z Grajewa (kobieta jest nosicielką wirusa HIV, )ej mąż,alkoholiĘ popełniłsamobójstwo
i pozostawiłją z trójką dzieci. Problemy zdrowotne,życiew maĘm mieście,brak perspekĘrwna pracę
rodziĘ obawy, żenie Ęlko Pani Anna, ale przede wszystkim jej dzieci zostanązepchniętena margines
społeczny).
.
Pani Nina z Warszaw (samotnamatka dwóiki dzieci po rozwodzie i pobycie w domu samotne' matki,
dzieci z powai!.nymiproblemami zdrowotnymi]
.
Dominika z otwocka (14latek cierpiący na ciężkiniedobór odporności- SCID' Przeżyłdwa przeszczepy
szpiku. Zyje w duż}rm odosobnieniu, ponieważ każdy kontakt z osobą chorą iest dla niego
niebezpieczeństwem).
zadania ogólne:
. pomoc psychoterapeutydla podopiecznych
. doradztwo(konsultacje)
. bieżącapomoc w kontakciez Urzędami i Insq^uc'ami:
.
pomoc rzeczowa istotna dla rozwoiu i funkcionowania- pomocenaukowe,odziez,żywność,
meble
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Rezulta ty:
Po uptywie czterech lat realizacji projektu podopieczni poczynili duże postępy w wyznaczonych dla nich
obszaracha ich działaniasą w dalszym ciągumonitorowaneprzeu Fundacię.Pani Anna z Graiewa pracuje
i przeniosłasię z dziećmido nowegomieszkania.Pani Nina z WarszawynadaluczestniczyW Unijnymprojekcie
aktywizacii zawodowej,kontynuuieedukacjęw szkole średnieji pracuje doryr,vczo,a Dominik mieszka w nowym
mieszkaniu,spełniającym
warunki potrzebnedo normalnegofunkcjonowaniai bierze udziałW spotkaniach
z twórcami gier komputerowych,które są jego pasją.
Podsumowanie i plany: Fundacjaplanuiekontynuowaniewspółpracyi Wsparciadla trzech rodzin,które ma
pod opieką.

ogólne plany ną przyszłość
Fundacia FIRST planuie w dalszym ciągu skupić swoje działaniana profilaktycei leczeniu uzależnień
behawioralnychoraz uzależnieńod substanciipsychoaktywnych.W 2014 roku będziemy zajmowaćsię głównie
realizacią kontynuacji kampanii ,'Wyloguj się do zycia',' Planujemy również poszerzyć działania o edukację
i prewencię w zakresie uzależnieńw środowiskupracy' Dodatkowo Fundacja chce rozpocząćdziałania
w zakresie edukacjina temat profilaktyki i prewencjichorób takich iak nowotwory.
Ad 3. Majątek założycielskiw kwocie 8 000 zł przekazanyprzez Fundatora zostałczęściowoprzeznaczony na
pokrycie kosztów związanychz prowadzeniemfundacji- główniekosztów związanychze zmianamiw KRs.
Ad 4. odpisy poniższych
uchwalw załączeniu:
. Uchwała Zarządu Fundacii FIRST z dnia 28 czerwca 201.3r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznegoza rok ZOI2
. UchwałaZarząduFundacjiFIRST z dnia 7 sierpnia 2013 r' d.o$cząca Zatwierdzenia uzupełnionego
sprawozdaniam erytorycznegoza rok2012
Ad 5. W 2013 roku uzyskaliśmy
wptywyw wysokości231 180'30 zł.W Ęm:

= 23t tao3o zł

przychody uzyskane na realizacie celów statutowych (darowizny)
w t).'rn :

- darowiznv od pozostatych iednostek = 229 980,30
*środkiotrzWane w rąmqchumowyna realizacjęprojektu,,Wylogujsię do życią,, 210 000,00
* darowizna otrzymanana współfinansowanie
proiektu,,Wyloguisię do życia,,
11 B0B,00
*przychodyuzyskaneza pośrednictwem
UrzędówSkarbowychna oPP
8 148,00
*pozostale przychodyuzyskanena realizacjęcelów staLuLowych
2Z 1n
- darowizny od osób fizycznych =
L200,oo
*przychód uzyskanyna realizacjęprojektu,,Potrafręto zmienić,,
odsetki uzyskane od kwot na rachunkachbakowych
razem z dzia|a|ności statutowei
przychody z działalnościgospodarczej

ogółem przychody uzyskane

1200,00
0,00
=231 180.30
=
0,00
=231 180,30
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Ad 6' Fundaciaw 20].3r. nie realizowaław ranrachcelów statutowychżadnychodpłatnychświadczeń.
^d7.
Fundacjajest wpisanado reiestrujako prowadzącadziałalność
gospodalczą,jednakw 2013 roku nie
uryskała żadnych przychodów z tego t],tułuani też nie ponosiła żadnych kosztów związanych
z prowadzeniemdziałalności
gospodarczei.
bl Wynik finansowy z działalności
gospodarczejza 20.]'3rok wynosi zatem:
Przychody z działalności
gospodarczej =
0,00
=
Koszty działalności
gospodarcze|
0,00
zysk brutto na działalności
gospodarczej=
0,00
=
Podatek dochodowy (PDOPJ
0,00
=
Zysk netto
0,00
c) Procentowy udział przychodu osią8niętegoz działalnościgospodarczej W stosunku do przychodu
osiągniętegoz pozostałychźródełwynosi 0,007o
a)

Ad 8. Kosztyponiesioneprzez Fundacjęw 2013r.:
Realizacjacelów statutowych
Administracyjne
Koszty działalności
gospodarczej
Pozostałekoszty

= 245 654.95
=
0.(X)
=
0,00
=
0,00

ogólem koszty:

= 245 65.1,95

- Kra|oweBiuro ds. Przeciwdziałania
Ad 9. W 2013 roku Fundaciakorzystałaz dotaciiod jednostkibudżetowei
Narkomanii - podległejMinisterstwu Zdrowia. Fundacja FIRST otrzymaładotacię z Funduszu Rozwiazywania
Problemów Hazardowych w wysokości21'o00o zł na realizacię projektl Wytogujsię do życia [Program IV
Ministra Zdrowia, zadanie2).
Ad 1o. W 2013 roku fundacianie zatrudniałapracowników.
Ad 11' Fundacia nie wypłacaław 2013r. żadnychwynagrodzeń ze stosunku pracy, nagród, premii ani innych
świadczeń.
Ad 12. Fundacja w z01'3r, wypłaciławynagrodzeniaczłonkom zarządu w łącznejkwocie 2978,00 zł (W tym
Prezes Zarządu Tatiana Mindewicz-Puacz= 2768 zł orazwiceprezes zarządu Piotr Wrona = 270,00 zł-),
Fundacja
nie w)płacałaczłonkom zarządu innych świadczeńw 2073r. Fundacia nie wypłacaław 201'3 roku żadnych
wynagrodzeń ani innych świadczeńczłonkominnych organów Fundacji ani osobom kieruiącym działaInością
gospodarczą..
Ad 13' Fundacianie wypłacaław 2013r.wynagrodzeńz Ętutu umów zlecenia'
Ad 14. Fundacjanie udzielaław 2 013r. poilyczek.
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