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sPRAwozDANIE MERYToRYczNE z ozlłtłLruoŚcI
FIRST FUNDAcII INNoWAcYJNYcH RoZWt4zł{' sPoŁEczNYcH I TERAPEUTYczNYcH
w RoKU 2011
Ad1
FIRsT Fundacia Innowacyi nych Rozwiązań Społecznych i T erapeutyc znych
Adres siedziby i biura: ul. KolbegoZb,OZ-TBLWarszawa
Data wpisu do Kraiowego Reiestru Sądowego: 28,70'2009r'
NrKRS: 0000340483
Regon: 142065777
Członkowie Zarządu Fu ndaci i:
- PrezesZarządu- TatianaMindewicz.Puacz,ul. Kakowskiego72/6,o4-O41Warszawa
- WiceprezesZarządu- Piotr Wrona, u|' |gańska32/45, 04-083Warszawa

Fundacia FIRST
została zał.ozonaprzez Tatianę Mindewicz-Puacz, od |at zvń4zan4 z działalnościąprospołecznĄ w ramach
wspóĘrary swojej agencji z organizacjami pozarzqdowymi, firmami, dla których tworzyła koncepcje
i rea|izowałaprojekĘ z dziedziny społecznejodpowiedzia|nościbiznesu. Pasja społecznaFundatorki oraz chęć
zinsĘtucjonalizowaniai profesjonalizacjiwłasnejdziałalności
charytatywnejdały podwa|iny pod powołanie
Fundacji,która realizuiecele statutowe:
1.

Pomoc osobom uzależnionymod substancjipsychoakĘwnychoraz innych form uzależnieńpowodująrych
dysfunkcjęjednostki w rodzinie, najbliższymotoczeniulub społeczeństwieoraz grupom i środowiskom
dotknięĘm prob|emuzależnienia
i

2'

Udzielanie pomocy społecznejw tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji żlyciowej,
w tym takżeich aktywizacjizawodoweji społecznejoraz wyrównywanie szanstych rodzin i osób;

3.

ochrona i promocja zdrowia,zapobieganiepato|ogiomspołecznymoraz pobudzanie
i rozwijanie aktywności
sportowej,kulturalneji oświatowej,
podejmowaniespołecznych
inicjatyw w Wm zakresie;

3'

4'

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
w szczególności
w zalrresiezabieganiao właściwe
poszanowaniei zabezpieczeniepraw osób zmagajiąqlch
sięzuza|eznieniamioraz osób zrodzinpato|ogicznychi osób |ubrodzin pozbawionychbieżąrychśrodków
do życiawskutek występującychw ich otoczeniupato|ogii|ub uzależnień;
Działanianarzecz integracjieuropejskieji światowej,
równieżw ramach struktur Unii Europejskiej,oraz
rozwijanie kontaktów między społeczeństwami d|a stworzenia zintegrowanych zasad i metod
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postępowania

w walce z uza|eznieniami i stworzenia
uzależnionym oraz rodzinom pato|ogicznym.

zintegrowanych

systemów

pomocy

osobom

Ad2
Sposoby realizacji celów Fundacii
Zap|ecze specialistów.
Partnerem i jednym z darczyńców Fundacji jest agencja Task Force Consu|ting,która od kilku lat rea|izuje
projektyi kampanie społeczne(www.tfc.com.pl).
luz w pierwszych miesiącach istnienia FIRST zaprosiła także do wspóĘrary specjalistów z obszarów
planowanychdziałań,w wyniku współpracyzbudowanazostałasolidnabaza danych,przygotowanobadania.
Doświadczenie firmy TFC oraz zaangażowanie i determinacia osób głęboko wierzących w potrzebę i sens
pomagania - stały się bazą do stworzenia organizacji,miejsca,gdzie pomaganiejest głównym elementem
działa|ności.
W pierwszym roku działalności
Fundacjadoprecyzowała
obszary,którymi będziesię zajmowała.
Kluczowe przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie byty - merytoryczna wiedza na temat konkretnych
zagadnień,znajomość
sytuacjispołecznejW tym zakresieoraz misyjnepodejście
do tematu zarząduFundacji.
obraną drogęmożnazamknqćw jednymzdaniu:
Skuteczne udzielanie szeroko poiętei pomocy (wsparcie,rozwój, leczenie) osobom w trudnei sytuacii
życiowei (statut www.fundacja-firsLcom).
Fundacja FIRST działa w sferze pożytku pub|icznego,Po uptywie określonegow ustawie czasu będzie się
ubiegałao status oPP - dlatego od samego początku działai będzie działałazgodnie ze wszystkimi wyĘcznymi
nałożonymina tegotypu organizacje.
w zoIL roku Fundacia kontynuowała realizacię celów statutowych działaiąc w sferze pożytku
publicznego. Działania Fundacii skupiły się głównie na realizaciizadań w następuiących obszarach:
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w ZILI roku Fundacia realizowała pięć proiektów:
,,Potrafięto zmienić', - kontynuacia
W ramachrealizacjiprojektu Fundacjarozpoczęładziałaniarównieżpoza województwemmazowieckimi objęła
progTamemkolejnąpodopieczn4- Panią Annęz Grajewa'
Kobieta jest nosicie|kąwirusa HIV,której mąż,alkoholik,popełniłsamobójstwoi pozostawiłjąz trójką dzieci.
brak perspektywna pracę rodziłyobawy,żenie tylko Pani Anna,
Problemy zdrowotne,życiew maĘm mieście,
jej
ale przede wszystkim dzieci zostanązepchniętena marginesspołeczny.Fundacja F|RST obięłacałąrodzinę
pomocą komp|eksową oraz rzeczową, którei głównym celem iest wyrównanie szans życiowych całei
rodziny oraz uchronienie iei przed patologiami społecznymi. Jest to juz czwarta rodzina objęta naszyTn
programem.
W ramachpomocyrodzinie Pani Anny zostatyzrealizowane:
. spotkanieprzedstawicieliFundacjiz przedstawicielamiinstytucjiw Grajewiew celu wspólnego w1ryracowania
planu pomocy - Urz4d Miasta,pedagogszkolny,Miejski ośrodekPomocySpołecznej;
. FundacjazapewniłaAni oraz jej dzieciom stałąpomoc psychoterapeuty,
który na bieżącomonitorujesytuację
w rodzinie;
- Fundacjautrzymujekontakt z przedstawicielamiszkoty orazwładzw Grajewie;
- rodzina Pani Anny systematycznie otrzymuje od Fundacji pomoc rzeczowĄ istotną dla jej rozwoju
i funkcjonowania- pomocenaukowe,odziez oraz zywność;
W ramach programu ,,Potrafięto zmienić,,Fundacja zorganizował.awraz z zaprzyjaźnion4szkołąpodstawowq
Turzno zbiórkę publicznqnarzecz rodzin objętychprogramem'
w miejscowości
Praca z rodziną Pani Anny oraz współdziałaniez Mieiskim ośrodkiem Pomocy Społeczneizaowocowały
rozpoczęciem przez Fundacię proiektu pi|otażowego ,,świet|iceŚrodowiskowe mieiscem spotkań'',
którym zostałaobjętarównieżrodzina Pani Anny.
,,Świetlice Środowiskowe mieiscem spotkań,,- nolyy proiekt w trakcie rea|izacii
Celem projektu realizowanego wraz z FundacjąAgory jest ana|iza i wskazanie najefektywniejszychform
zewnętrznego wsparcia przez wolontariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem możliwościnatura|nego
środowiska- kolegów ze szkoĘ,pedagogaszkolnego,sąsiadówitp') placówek wsparcia dziennego,ale również
bezpośredniorodzin dzieci uczęszczającychdonich, którezna|azły się w trudnej sytuacji ilyciowej,
Pierwszym etapemprogramupilotażowegobyłowytypowaniekoordynatorówz palcówek na tereniekraju oraz
pozwalających
ich przeszkolenie.Ce|emdwudniowychwarsztatów byłonabyciespecjalistycznychumiejętności
posZerzyć
działania
świetlicy'
za}rres
koordynatorom
W kolejnychetapachprogTamuprzed koordynatoramistanąnastępuj4cezadania:
- przeprowadzeniewstępnejanalizypracy świet|icy
. poznanie środowiskaświetlicyze szczegó|nymuwzg|ędnieniemdzieci z rodzin najbardziej potrzebujących
oraz z rodzin dotkniętych prob|ememalkoho|owym
- zaangazowaniedo pracy W świetlicywo|ontariuszy ze środowiskanaturalnego - kolegów ze szkoły,pedagoga
szkolnego,sqsiadówitp.
- realizacjazajęćszko|eniowychdla wolontariuszyprzygotowaniezawartości
materiałówszkoleniowych
- bieżącemonitorowaniepodejmowanychdziałań
. analizakońcowa podjętychdziałańw formieraportu
Nasze doświadczenia,poparte głębokim researchem,utwierdzity nas w przekonaniq że temat świet|ic
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środowiskowych jest na tyle istotny (są to często iedyne mieisca pełniące funkcię inkubatora
emocionalnego' w których młodzi |udzie otrrymuią fachową pomoc i opiekę, którei nie maią w domu),
a młodzi ludzie na tyle ważlni,żebyzaiąć się nim ze szczegó|ną uwagą.
Programpi|otażowyto wstęp do szerszegoprojektukonsultacyjno-badawczego.
,,Świetlice środowiskowemieiscem wsparcia'' - nolyy proiekt w trakcie realizacji
ogólnopolski projekt konsultacyjno-badawczy,którego celem jest przygotowanie merytorycznej rekomendacji
do stworzenia pełnego,efektywnego,wartościowegoprogramu rozwojowo . wychowawczego dla placówek
wsparcia dziennego, w tym p|acówek o charakterze socjoterapeutycznym (ze szczegó|nym uwzględnieniem
wsparcia dla dzieci zrodzin dysfunkryjnych,w tym dotkniętychalkoho|izmem).
W I etapiebadania wzięłoudział270 p|acówek Na podstawieotrzymanychdanychilościowychocenimy sposób
działania placóweĘ najlepsze metody pracy z dzieciakami oraz ich potrzeby. Do kolejnego etapu badania
wytypujemy 20 miejsc, które w szczegó|nysposób wyróżniajq się swoimi działaniami- Zostanąobjętebadaniem
jakościowym
w celu pogłębieniainformacjiotrz5rmanych
w pierwszejczęści
badania.
,'SytuaciaKobiet w |eczeniu uzależnienia od a|koholu,,- nowy proiekt w trakcie realizacii
Fundacja rozpoczętaogólnopolski projektu badawczy,realizowany wspólnie z FundacjqAgory.
Celem badania jest wskazanie aktualnej sytuacji kobiet podejmuj4cychterapię w placówkach |eczenia
uza|eżnieniaod alkoholu' Badanie ma zadanie określenie i doprecyzowanie speryfiki leczenia kobiet z
Ętułu pełnionych przez nie ról społeczno - kulturowych, ich sytuacii rodzinnei i zawodowei, a także
innych uwarunkowań płci mogących mieć znaczenie d|a pomyślnego przebiegu terapii. Wyniki badań
chcemy wykorzystać do rozpoczęciapublicznej debaty na temat roli płci w prowadzeniu terapii, aby poprawić jej
skuteczność'
lest to pierwsze badanie w Polsce, podejmuiące Ę tematykę. Badaniem zostaĘ objęteplacówki leczenia
uzależnień fambu|atoryjne,stacjonarne,dzienne) na terenie całegokraju. Do dnia dzisiejszego przebadaliśmy
ponad400 kobieL
opiekę merytoryczną nad projektem objęładr Barbara Bętkowska-Korpałaz Uniwersytetu Jagiellońskiego,
specja|istkaod lat badajqcarózneaspektyleczeniauzależnieniakobiet od alkoholu.
,,DDA. iak skutecznie pomagać,, -zakoilczenie proiektu
ogólnopolski projekt społeczny,był częściąkampanii ,,DorosłeDziec1,,prowadzonej przez ,,GazetęWyborczą.
W ramach akcji, Fundacja FIRST we współpracy z Fundacją Agory, konĘnuowała rea|izację, rozpoczętego
w 2010 roku programu społecznego;
cyklu warsztatów podnoszqcychlrwalifikacjespecja|istów,|<tórzy
pracują
z osobamipotrzebującymiwsparciaolaeślanymijako,,dorosłe
dzieci alkoholików,,'
Uczestnikamiwarsztatów by|i zarówno specja|iści
psychoterapiiuzależnieńpracujqcyw zakładachleczniciwa
odwykowegojak i psychoterapeucipracującyw poradniachzdrowia psychicznego.Warunkiem uczestnictwa
w warsztatach było udzie|anie bezpłatnej pomocy przezp|acówki kierujqce pracownikóW na warsztaty.
opiekę merytoryczną nad rea|izacją warsztatów sprawował Instytut Psychologii Zdrowia, we współpracę
zaangazowanybył bezpośrednioprof. |erzy Me||ibruda'Przy rea|izacjiprogTamuFundacja First współpracowała
takiLez Państwową AgencjąRozwiązywania Prob|emów Alkoho|owych (PARPA)'
W ramach programu przeszkolonych zostało152 specialistów z całegokraiu, WarsztatyobejmowaĘ około
godzin zajęciowych.Dzięki Warsztatomuczestniryzdobyli profesjonalnqwiedzę i poznali sposoby
sześćdziesiąt
pracy z osobami DDA. |ak sami przyznaią w p|acówkach pojawia się coraz więcei osób z tei grupy, które
często od wie|u lat poszukuią pomory, ale z powodu braku wiedzy na ten temat nie byli odpowiednio
zdiagnozowani i leczen i.
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Ad3
Majątek założycie|skiw kwocie 8 000 zł przekazany przez Fundatora zostałczęściowoprzeznaczonyna pokrycie
kosztów zvńązanychz prowadzeniemfundacji- główniekosztów zwi4zanychzezmianamiw KRS.
Ad4
odpisy uchwałznajdujqsię w załqczeniu'
Ad5
w 20tL roku uzyskaliśmy
wpływyw wysokości231795,67zł
W

przychodyuzyskanena rea|izacjęcelów statutowychfdarowizny)
w tym:

=237 795,67

- darowizny od pozostaĘch jednostek =229 745,67
- darowizny od osób ftzycznych =
2 050,00

=
0,00
= 23I795,67

odsetki uzyskane od kwot na rachunkach bakowych
razem z działalnościstatutowej
przychody z działalnościgospodarczej

0,00
= 231795,67

ogółem przychody uzyskane

Ad6
Nie dotyczy.

Ad7
Fundacja jest wpisana do rejestru jako prowadz4ca działa|ność
gospodarcz4, jednak w 20L1' roku nie
uzyskała żadnych przychodów z tego tytułu ani też nie ponosiła żadnych kosztów związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej.
b] Wynik finansowy z działalnościgospodarcz ej za 2071.rok wynosi zatemi
=
Przychody z działalnościgospodarczej
0,00
Koszty działa|nościgospodarczej
0,00
Zysk brutto na działalnościgospodarczej =
0,00
=
Podatekdochodowy (PDOP)
0,00
=
Zysk netto
0,00
c) Procentowy udział przychodu osiągniętego z działalnościgospodarczej w stosunku do przychodu
osiqgniętego z pozostatych źródeł w1mosi 0,0 0%
a)

AdB
Koszty poniesione przez Fundacię:
Realizacja ce|ów statutowych
Administracyjne
Koszty działalnościgospodarczej
Pozostałe koszty

= 335 441,,87
=
0,00
=
0,00
=
0,00

ogółem koszĘ:

= 335 44L,87
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Ad9
Na dzień 31''L2'20LLroku fundacjanie zatrudniałapracowników na podstawieumowy o pracę.
Ad 10
Nie dotyczy.
Ad 11
Nie dotyczy.
Adt2
Wydatki z tytułuwynagrodzeńz umów z|eceńi umów o dziełow 20II roku wynosiły74t36 zł (w grm całość
wydatków w kwocie 7 4L36 zł zvńązanaz rea|izacjące|ówstatutowych)
Ad 13
Nie dotyczy.
Ad 14
na rachunku bieżąrymw RaiffeisenBank Po|skaS'A. oddziałWarszawa,NR KONTA 93 1750 0009 0000 0000
L203 0592 na dzień 3t/12/20II ulokowanokwotę !I7 053,89zł'
Ad 15
Nie dotyczy.
Ad 16
Nie dotyczy.
AdTT
Nie dotyczy.
Ad 18
Nie dotyczy.
Ad 19
Nie dotyczy.
Ad20
ZobovńązaniaFundacjina dzień 3l/I2/20thĘ7noszą łącznie8202,18zł '
K
. zobowi4zaniawobec budżetuIPDOFza12/201.L)
- zobowiązania z Ętułu dostaw i usługfl<rótkoterminowewobec pozostałychjednostek)
. zobowiązania wobec załoilycie|i
Qaótkoterminowe)

ogółem zobowiązania krótkoterminowe Fundacii na dzień 3t/72/2oII

wynoszą

= L L25,o0zł
= 150,06 zł
=6 9 2 7 , L 2 z ł
82o2,1|zł

Ad2I
Fundacja nie realizowała zadań z|econychprzez podmioty państwowe i samorządowe,nie korzystała z dotacji
od jednostekadministracjisamorządowejw 2011 roku.
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Ad22
W dniu 31 grudnia 20LLr na fundacji ciążyłozobowiqzaniapodatkowe w kwocie 7 125,00 zł wynikające
z roz|iczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (od umów zleceń) za t2/2077 dla którego to termin
płatności
przypadałna 20,07,20L2roku'
Było to bieżące zobovńązanie podatkowe wynikające z roz|iczenia okresu ostatniegomiesi4ca podatkowego
roku obrotowego.
Ad23
Fundacja złożyła
w terminie do Urzędu Skarbowegoroczne rozliczenie PIT4R za20t7 rok oraz sprawozdanie
finansoweCIT I za okres 01.01.20II-31,.I2.2011
roku.
W roku 20L7w fundacjinie byłaprzeprowadzanakontrola'

Warszawa 3L.03.201,2r.

Piotr Wrona
Wice Prezes Zarządu

TatianaMindewicz-Puacz
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