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Ad1
Nazwa fundacii: FIRST Fundacia Innowacyinych Rozwiązań Społecznychi Terapeutycznych
Adres siedziby i biura: ul. Kolbego2b,02-78t Warszawa
Aktualny adres do korespondencii:ul. Kolbego2b,02-78LWarszawa
rst.com
Adres e-mail: fundacja@fundacja-fi
Data wpisu do Kraiowego Reiestru Sądowego:28,1'0'2009r.
Nr KRS: 0000340483
Regon: 14206577I
Członkowie Zarządu Fundaci i:
- PrezesZarz4du- Tatiana Mindewicz-Puacz
- WiceprezesZarz4du- Piotr Wrona
Cele statutowe Fundacii
L.

2'

Pomoc osobom,grupom i środowiskomdotkniętymuzależnieniemod substancjipsychoaktywnychoraz
innymi formami uzależnieńpowodujqcychdysfunkcjęjednostki w rodzinie, najb|iższymotoczeniu lub
społeczeństwie;
Udzie|anie pomocy społecznejw tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej,
w tym takżeich aktywizacjazawodowai społecznaoraz wyrównywanie szanstych rodzin i osób;

3.

ochrona i promocja zdrowia, zapobieganie pato|ogiom społecznym oraz pobudzanie i rozwijanie
podejmowaniespołecznychinicjaĘw w tym zakresie;
aktywnościsportowej,kulturalneji oświatowej,

4.

Upowszechnianiei ochrona wo|nościi praw człowiekaoraz swobód obywate|skich,w szczegó|ności
w zakresie zabiegania o właściweposzanowanie i zabezpieczenie praw osób zmagających się
i osób lub rodzin pozbawionychbieżącychśrodkówdo
zuza|eznieniamioraz osób z rodzin pato|ogicznych
patologii
lub uzależnień;
ich
otoczeniu
w
życiawskutek występujących
DziałanianarZeCZintegracjieuropejskiejiświatowej,równieżw ramachstruktur Unii Europejskiej,oraz
rozwijanie kontaktóW między społeczeństwamidla stworzenia zintegrowanych zasad i metod
postępowania w walce z uza|eznieniamii stworzenia zintegrowanych systemów pomocy osobom
uzależnionymoraz rodzinom patologicznym'
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Ad 2. Sposoby realizacii celów Fundacii

Wstęp
Fundacja FlRsT została załoiona w 2009 roku przez Tatianę Mindewicz-Puacz.Ce|em od początku było
tworzenie projektów, które realnie pomagajq,przynoszqcdługofaloweefekty,nie tylko jednorazowewsparcie'
- w 2012r,- fundacjaotrzymałastatusorganizacjiPożytkuPublicznego(oPP).
|użpo trzech latachdziałalności
Wysoki poziom merytorycznyrealizowanychprojektów i kampanii oraz profesjona|izmw działaniupozwoliły
nam współpracować z tak cenionymi partnerami jak Państwowa Agencja Rozwiqzywania Problemów
Alkoho|owych,FundacjaAgory, Instytut Psycho|ogiiZdrowia, czy GazetaWyborcza. Przez |ata nawiqzaliśmy
również wiele kontaktów ze znanymi specjalistami,|<tórzywspieraj4 nas swojq wiedzq i doświadczeniem
- w dużejmierzepro bono.
w 201.2roku Fundacjakontynuowałarea|izacjęce|ów statutowych.DziałaniaFundacji skupity się głównie na
prowadzeniu czterechprojektów w dwóch obszarach,które na wie|u płaszczyznachsię przenikająi sq ze sobą
powi4zane:

OBSZARII

OBSZARI
Pomoc w usamodzielnianirl akĘwizacii zawodowej i
spolecznei oraz wyrównywaniu szans rodzin i osób w trudnei
sytuacii życiowei. Współpraca z placówkami opiekuńczo.
wychowawcrymi
w zakresie wspierania dzieci i młodzieżypochodząrych
z rodzin dysfunkcyinych, często dotkniętych uza|eżnieniami.

7, Potraftęto zmienić
2, świetlice
spotkań

Środowiskowe

Uzależnienia - profi laktyka, zwiększenie społecznei
promowanie leczenia i modelu życia,,bez
świadomości,
dopa|ania'' oraz ułatwianie dostępu do profesionalnej pomocy'

3. Sytuacja kobiet w Ieczeniu uzależnienia
od alkoholu
miejscem

4. AlcoSfery

opis działań
Projekt 1

Potrafię to zmienić
kontynuacja
Adresaci: rodziny objęte opieką pomocy społecznej, w szczególności samotne matki ich dzieci, będące
w procesie usamodzielniania się
Charakter projektu: ogólnopo|ski projekt pomocowo-aktywizacyjny
Ce|: pomoc, akĘwizacja i ustabi|izowanie sytuacji zyciowej samotnych matek i ich rodzin
opis działań: w ramach projektu Fundacja w 20I2r' kontynuowała opiekę nad trzema rodzinami objętymi
programem:
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Pani Anny z Grajewa (kobietajest nosicielkqwirusa HIV' jej mqż,alkoho|ik,popełniłsamobójstwo i
w maĘm mieściąbrak perspekĘw na pracę
pozostawiłją z tróik4 dzieci. Problemy zdrowotne,żrycie
rodziłyobawy, żenie tylko Pani Anna, a|e przede wszystkim jej dzieci zostanązepchniętena margines
społeczny).
Pani Nina z Warszawy (samotnamatka dwójki dzieci po rozwodzie i pobycie w domu samotnejmatki,
dzieciz poważnymiproblemamizdrowotnymi)
Dominika z otwocka (14 latek cierpi4cyna ciężkiniedobór odporności. sc|D. Przeżyłdwaprzeszczepy
szpiku' Żyje w dużym odosobnieniu ponieważ każdy kontakt z osobą chor4 jest d|a niego
niebezpieczeństwem).

Zadania ogólne:
r pomoc psychoterapeutydla podopiecznych
. doradztwofkonsultacje)
. bieżqcapomocw kontakciez Urzędamii Instytucjami:
r pomoc rzeczowaistotnad|arozwojui funkcjonowania- pomocenaukowe,odziez,zywność,
meble
Rezultaty:
. doprowadzeniedo przekazaniaPani Annie z Grajewanowegolokalu mieszka|nego'który pozwo|i całej
rodzinie przenieśćsię do nowego środowiskai zapewni dzieciom podopiecznej Fundacji warunki
do prawidłowegorozwoju
. doprowadzeniedo ugody i wyjaśnienia
sprawy Pani Niny z Warszawy w RWE, zna|ezienieleczenia dla
jejsyna
. nagłośnienie medialne sprawy Dominika, znalezienie wo|ontariuszy (znanych grafików
komputerowych)do pomocyw rozwijaniujegozainteresowań
Podsumowanie i p|any: po upływie trzech |at realizacji projektu podopieczni poczynili duże postępy
w Wznaczonych d|anich obszaracha ich dziataniasą w dalszymci4gumonitorowaneprzez Fundację.Pani Anna
z Graiewa zna|azłapracę, a Pani Nina z Warszawy zostałazala,va|ifikowanado Unijnego projektu i wróciła
rozpoczęłakontynuacjęedukacji w szkole średniej,a Dominik spotkałsię z twórcami gier komputerowych
z polskiejfirmy CD PROIEKL

Projekt2

Świetlice Śro dowiskowe miej scem spotkań
zakończenie I etapu - pilotaz
Adresaci: wychowawry i podopieczniplacówekwsparciadziennego(tzw.Świetlic Środowiskowych)
aktywizującywolontariat
Charakter proiektu: ogólnopo|skiprojektpilotażrcl.lqy
Partnerzy: Fundacia Agory iGazeta Wyborcza
Cel: analiza i wskazanie najefektywniejszychform zewnętrznegowsparcia przez wolontariuszy (ze szczególnym
naturalnegośrodowiska- kolegiw ze szkoĘ pedagogaszkolnego,sąsiadów iĘ.)
uwzględnieniemmożliwości
placówek wsparciadziennego
opis działańz w 20L2 roku, wytypowani i przeszko|eni pracowniry wybranych czterech placówek na terenie
kraju przysĘpili do realizacjiprojektu,który po|egałna:
r przeprowadzeniuwstępnejanalizypracy świetlicy,
pod względempotrzeb
. poznaniu środowiska świetliry ze szczegó|nym uwzględnieniem dzieci z rodzin naibardziej
potrzebująrych oraz z rodzin dotkniętychproblemem alkoho|owym
. zaangailowaniu do prary w świetlicywolontariuszy ze środowiskanaturalnego - kolegów ze szkoły,
pedagogaszkolnego,s4siadów iĘ., dokładniedopasowanychdo potrzeb świetlicyi jej wychowanków
. rea|izacjizajęćszko|eniowychd|awolontariuszy przygotowaniezawartościmateriałówszkoleniowych
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bieżqcymmonitorowaniupodejmowanychdziałaft
ana|iziekońcowejpodjętychdziatańw formie raportu

Rezultaty:
. przekonanieplacóweh że dobrze przygotowanyi odpowiedniodobrany wolontariusz to pomoc a nie
przeszkoda
. pokazanie,jak prowadzićpracęz wo|ontariuszem,
aby byłaciekawai korzystnadla obu stron
. integracjapracowników i ue|astycznieniepracy W placówkach,otwarcie na nowe pomysĘ i sposoby
działania
. każdaz czterech biorąrych udziałw projekcie placówek pozyskałado dłuższejwspółprary potrzebnych
izaangazowanych wo|ontariuszy,ktirzy pracująz nimi do dziś
. dotarciez projektemdo 200 dzieciakówkorzystającychz placówekbiorącychudziałwprojekcie
Podsumowanie i plany: realizacja projektu przekonała nas, że Warto rozpoczqć działaniaw zakresie
aktywizacjiwolontariatuw p|acówkachwsparcia dziennegona większąskalę.FundacjaFIRSTw chwili obecnej
poszukujeśrodkówna jego rea|izację.

Projekt 3

Sytuacja kobiet w leczeniu uzależnienia od alkoholu
zakończenie
Adresaci: kobiety w procesie leczenia uzależnienia od alkoho|u
Cha rakter proi ektu: ogó|nopolski proj ekt badaw czy
Partnerzy:
Fundacja Agory Gazeta Wyborcza oraz dr Barbara

Bętkowska-Korpała z Uniwersytetu
kobiet od alkoho|u
specjalistka
od
lat
badająca
różne
aspekty
leczenia
uzależnienia
|agiellońskiego,
podejmujących
p|acówkach
Ce|: wskazanie aktualnej sytuacji kobiet
terapię w
|eczenia uzależnienia od a|koho|u
poprzez przeprowadzenie pierwszego szeroko zakrojonego badania w Polsce na ten temat
opis działań: badaniem zostało objętych blisko 600 kobiet, które zgłosiły się do specjalistycznych p|acówek
odwykowych z powodu uzależnienia od alkoholu i wyrazity zgodę na udział w projekcie. Realizowano je w 15
województwach w ponad 50 placówkach leczenia uzależnień.600lobadanych kobiet podjęło leczenie w oddzia|e
stacjonarnym, ponad 30% to pacjentki |ecz4ce się w trybie ambulatoryjnym a ponad 10% badanych korzystało
z pomocy w oddziałach dziennych. Wyniki badań były prezentowane na tamach Gazety Wyborczej oraz
na konferencjach naukowych w Polsce. Dodatkowo zostały udostępnione instytucjom oraz mediom'
Rezultaty:
.
dookreślenie i doprecyzowanie specyfiki uzależnionych kobiet z tytułu pełnionych przez nie ról
społeczno - kulturowych, ich sytuacji rodzinnej i zawodowej, a także innych uwarunkowań płci
mogących miećznaczenie dla pomyślnegoprzebiegu terapii
.
rozpoczęcie publicznej debaty na temat specyfiki picia i |eczenia kobiet nadużywających alkoho|u
Podsumowanie i p|any: temat uza|eżnieniai leczenia kobiet zawsze znajdował się w centrum podejmowanych
działań Fundacji FIRST a przeprowadzoneprzez nas badania po|<azaĘ,że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym
temacie. Jednym z nich jest rosnąry w Po|sce prob|em uza|eżnienia wśród kobiet z tzw. grupy HFA
(Wysokofunkcjonujqcych Alkoholików). D|atego pod koniec 20L2 r' rozpoczęta została przez Fundację F|RST
kampania społecznaA|coSfery.
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Projekt 4

AlcoSfery
w trakcie realizacji
Adresaci: kobiety z tzw. Grupy HFA (Wysokofunkcjonuj4cy Alkoholicy)oraz ich bliscy
na
Charakter proiektu : ogó|nopolskakampania społeczno-informacyj
Partnerzy: TVP1, PARPĄ Wydawnictwo Naukowe PWN, Agencja PR Task Force Consulting oraz magazyn
Zwierciadło
Cel: przełamanie stereotypu alkoholika, zwrócenie uwagi na specyfikę HFA [Wysokofunkcjonujqcych
Alkoholików) i stworzenie pola do publicznej debaty na ten temat, ułatwienie osobom uzależnionym dostępu
do profesjona|nej pomocy i nowoczesnych form terapii oraz zmiana sposobu myślenia o alkoholikach
decydujqcychsię na |eczenie.
opis działań: w pierwszym etapie kampanii, poświęconym głównie kobietom z grupy HFA podjęliśmy
następujqce działanial
.
.
.
.
.
.

produkcja 30" spotu informacyjnego (emisja w TVP I przez okres 4 tygodni)
szeroko zakrojone działania Public Relations
stworzenie Fanpage'a na Facebooku
stvvorzenie platformy informacyjnej i bloga www.alcosfery.org
publikacja listów od kobiet pijqcych na łamach magazynu ,,Zwierciadło,,,które napĘnęty do redakcji
oraz siedziby naszej Fundacji
częściq kampanii było wydanie przez Wydawnictwo
opowieśćo miłości

Naukowe PWN ksi4żki Caro|ine Knapp Picie,

Rezultaty:
]
rozpoczęcie debaty i zmiana podejściado tematu w mediach - ponad 70 wartościowych pub|ikacji artykutów, audycji, programów te|ewizyjnych
.
stworzenie społecznościwokół kampanii A|coSfery - 446 aktywnych użytkowników na Facebooku,
najpopu|arniejszy post dotarł do ponad 11 000 użytkowników porta|u
.
zwrócenie uwagi społeczeństwa na niezauwazany do tej pory temat (otrzymujemy dużo sygnałów
od ludzi z problemem a|koho|owym i ich rodzin, że takie kampanie są potrzebne)
.
po kampanii zgłosiło się do nas wiele osób z problemem alkoholowym, które przekierowaliśmy do
odpowiedni ch placówek terapeutycznych
Podsumowanie i p|any: w kolejnych etapach Fundacja zaplanowała rozwinięcie kampanii o nowe działania taĘ
aby jeszcze mocniej zwrócić uwagę opinii publicznej na problem uzależnienia kobiet od alkoholu' Dodatkowo
planujemy rozszerzyć grupę doce|owq o młodziez oraz kobiety w ciążly' Chcemy również zwrócić uwagę
pracodawców na problem uza|eżnionych od a|koholu pracowników oraz nauczyć ich, jak sobie z takim
problemem radzić i jak reagować, Czas i sposób realizacii koleinych etapów kampanii będzie uzależniony
od wysokości środków pochodzących z kampaniiLo/o oraz pozyskania darczyńców.
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ogólne plany na przyszłość
Fundacia FIRST planuie rozszerzyć swoie działania w zakresie profi|aktyki i leczenia uzależnień o obszar
uzależnień behawioralnych' W 2013 roku planujemy stworzyć oraz pozyskać środki na realizację projektu
zwi4zanego z rosn4cym problemem uzależnienia dzieci i młodzieiry od komputera i Internetu. |ak wynika
z badań wielu rodziców jest zadowolonych z tego, że komputer dostarcza dziecku ,,bezpiecznej'' rozrywki
w domowym zaciszu i nie jest ono narażone na kontakt z tzw' zĘm towarzystwem. |est to jednak złudne
poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wirtualny światniesie ze sob4 także |iczne zagrozenia, np. wirtua|na agresja
(nękanie, ośmieszanie,umieszczanie kompromituj4cych fi|mów w sieci), kontakt z pedofilami, cyberseks, hazard
online' Te negatywne doświadczeniamaj4 Wptyw na kształtuj4cy się system norm i wartości młodych ludzi, ich
sferę emocjonaInq i rozwój społeczny'

Ad 3. Majątek zał'ozycie|skiw kwocie 8 000 zł przekazany przez Fundatora został częściowo przeznaczony na
pokrycie kosztów z prowadzeniem fundacji - głównie kosztów zvńqzanych ze zmianami w KRS'

Ad 4. odpisy poniższych uchwa| w zał4czeniu:
.
Uchwała Zarz4du Fundacji FIRST z dnia ].3 czerwca 20I2r' doĘczqca zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego za rok 201,L.
.
Uchwała Zarzqdu Fundacji FIRST z dnia 15 października 2012r' dotycz4ca zatwierdzenia uzupełnionych
sprawozdań merytorycznych za|ata 2009 ' 201'0 i 2011',

Ad 5. W 2012 roku uzyska|iśmy
wptywy w wysokości5 275 zł. W Wm :
przychodyuzyskanena realizacjęcelów statutowych(darowizny)
wwm:
- darowiznv od pozostałvch iednostek
- darowiznv od osób ftzvcznvch
odsetki uzvskane od kwot na rachunkach bakowvch
razem z działalnościstatutowej
przychody z działalnościgospodarczei

ogółem przvchodv uzvskane

= 5 275
= 0,00
= 5275
= 0,00
=5275
= 0,00
=5275

Ad 6. Fundacjaw 20I2r, nie realizowaław ramachcelów statutowychżadnychodpłatnychświadczeń.
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Ad7.
gospodarczą,jednak w 2072 roku nie
a) Fundacjajest wpisana do rejestrujako prowadz4ca dział,a|ność
uzyskała żadnych przychodów z tego tytułu ani też nie ponosiła żadnych kosztów zwi4zanych z
prowadzeniemdziałalności
gospodarczej.
gospodarczej za 2012 rok wynosi zatemi
b) Wynik finansowyz działalności
gospodarczej =
Przychodyz działalności
0,00
=
gospodarczej
Kosztydziała|ności
0,00
gospodarczej=
Zysk brutto na dziatalności
0,00
=
Podatekdochodowy(PDOP)
0,00
=
Zysk netto
0,00
gospodarczejw stosunku do przychodu
c) Procentowy udział przychodu osi4gniętegoz działa|ności
osi qgniętegoz p ozostatychźr6 dełwynosi 0,00o/o
Ad 8. Kosztyponiesioneprzez Fundacjęw20t2r.:
Realizacjacelów statutowych
Administracyjne
gospodarczej
Koszty działalności
Pozostałekoszty

= 8 77 4 3 , 0 9
=
0,00
=
0,00
=
0,00

ogółemkoszty:

=87 743,O9

Ad 9. W 2012 roku fundacja nie zatrudniała pracowników.

Ad 10. Fundacja nie wypłacała w 20I2r, żadnych wynagrodzeń ze stosunku pracy, nagród, premii ani innych
świadczeń'

Ad 11. Fundacja w 20t2r' wypłaciła Członkom Zarz4du r,rrylnagrodzenia
w kwocie 2 500 zł brutto z tytułu umów
cywilno-prawnych (umów o dzieło).

Ad Lz. Fundacja nie wypłacaław 2012r' wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.

Ad 13. Fundacja nie udzie|aław 2012r'poilyczek.

Ad 14. Na rachunku bieżqcym w Raiffeisen Bank Polska S'A. oddział Warszawa, NR KONTA 93 1750 0009 0000
0000 1203 0592 nadzień3I/12/2012 u|okowano kwotę 27 328,48zł'

Ad 15. Fundacja nie nabywaław 20I2r, obligacji

Ad 16. Fundacja w 20I2r. nie obejmowata udziałów ani też nie nabywała akcji w spółkach prawa handlowego.
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Ad17. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomościw2072r'
Ad 18. Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych w 20L2r.

Ad 19. Na dzień 3t.t2,20t1r' aktywa fundacji r,vynosiły27 328,48 PLN

Ad z0. Zobowiazania Fundacii na dzieh31'/L2/Zolz

- zobowiazaniawobec budżeturPDoF zaL2/2071')

wvnosza ł,acznie9++,a6zł' Kwotę te stanowi

- zobowiazania z Wtułu dostaw i usłus (krótkoterminowe
- zob ow iazan i a wob e c zało zv cie|i fkr ó tko te r m i n owel

=Q

= 944,86 zł

wobec pozostałvch iednostek)

0gółem zobowiązania krótkoterminowe Fundacii na dzień 3I/I2/20II

=Q

wynoszą

944,86zł

Ad zI. Fundacja nie realizowała zadań z|econych przez podmioty państwowe i samorządowe, nie korzystała
z dotacji od jednostek administracji samorzqdowej w 201.2roku.

Adz2. W dniu 31 grudnia 20I2r na fundacji ci4żlyło
zobowiqzania podatkowe w kwocie 0 zł.

Ad 23. Fundacja złozyław terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie PIT4R za 2012 rok
roku.
sprawozdaniefinansoweCIT B za okres 01,01,2012-3L12.2012

oraz

W roku 20L2 w Fundacjinie byłaprzeprowadzanakontrola.

Piotr Wrona
Wice Prezes Zarzadu

W

Warszawa31.03.2013r.

Tatiana Mindewicz-Puacz
Prezes Zarz4du
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