SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY MATECZNIK
ZA ROK 2017
I.

Dane fundacji:
a. nazwa – Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik
b. siedziba – ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań
c. adres do korespondencji – Alicja Nowaczyk, ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo
d. adres mailowy – kontakt@matecznik-poznan.pl
e. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 4 października 2016 r.
f. numer KRS – 0000639450
g. numer REGON – 365551757
h. Zarząd fundacji:
 Alicja Nowaczyk – Prezes Zarządu
 Anna Furmaniuk – Wiceprezes Zarządu

II.

Okres sprawozdawczy
Fundacja Matecznik została założona aktem notarialnym 13 maja 2016 r., a wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego uzyskała 4 października 2016 r. Działalność statutową oraz gospodarczą
rozpoczęła z początkiem 2017 r. Stąd, nie składała sprawozdania z działalności za rok 2016.

III.

Cele statutowe fundacji – głównym celem fundacji jest udzielanie wsparcia rodzinom
i kobietom, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, celem poprawy jakości porodu
i rodzicielstwa, a w szczególności:
a. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci, a w szczególności
kobiet w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami.
b. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej,
szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców,
opiekunów, dzieci oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami
w okresie okołoporodowym.
c. Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji
w opiece nad dziećmi.
d. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
e. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechnianie i ochrona praw
człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
f. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
g. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego
kobiet, w tym matek.
h. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków
żywieniowych oraz promocja karmienia piersią.
i. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku i czasu wolnego.
j. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki, w szczególności
poprzez promocję zdrowego stylu życia u rodziców i dzieci.
k. Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności promocja ekologicznego stylu
życia.
l. Promocja i organizacja wolontariatu.
m. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
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IV.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych oraz
opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych – główne działania realizowane
przez fundację:
a. Projekt „Wokół Dziecka” – projekt, który trwał przez cały 2017 r. i dedykowany był
przyszłym i obecnym rodzicom obejmował szkolenia, warsztaty, poradnictwo, m.in.:
 szkoła rodzenia – cykl spotkań przygotowujących do porodu, karmienia piersią
oraz opieki nad niemowlęciem,
 warsztaty z dietetykiem z tematyki zdrowego odżywiania dzieci i niemowląt,
 spotkania z psychologami oraz pedagogami poruszające tematykę budowania
relacji rodzica z dzieckiem, rodzicielstwa opartego na bliskości,
 szkolenia z Promotorem Karmienia Piersią promujące karmienie naturalne,
 warsztaty dotyczące praw w okresie okołoporodowym,
 warsztaty chustowe z nauki noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich,
 masaż Shantala dla niemowląt,
 pierwsza pomoc pediatryczna,
 warsztaty z fizjoterapeutami dotyczące przygotowania do porodu i połogu oraz
mięśni dna miednicy,
 język migowy dla niemowląt,
 pokazy filmów.
Zrealizowane cele statutowe – działania na rzecz rodziny, wspieranie rozwoju
osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi,
upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości, promocja
zdrowia, w tym karmienia piersią.
Liczba uczestników – 700 uczestników
b. Kręgi Opowieści Porodowych – stworzenie i koordynacja wraz ze Stowarzyszeniem
Doula w Polsce ogólnopolskiej inicjatywy spotkań dla kobiet, która w marcu 2017 r.
miała swoją 4 tą edycję. Akcja polega na promowaniu pozytywnego oblicza porodu u
przyszłych matek, poprzez zorganizowanie i koordynowanie kilkudziesięciu kręgów,
które odbywają się tego samego dnia w danym roku kalendarzowym, w kilkudziesięciu
miastach w Polsce.
Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz macierzyństwa
Liczba uczestników – 450 kobiet
c. Bezpłatne konsultacje z radcami prawnymi – działanie realizowane w okresie kwiecień –
wrzesień 2017 r. przy współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń – Centrum
Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu, polegające na udzielaniu bezpłatnych,
indywidualnych porad prawnych przez wolontariuszy – radców prawnych z zakresu
praw pacjenta, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, świadczeń itp.
Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Liczba uczestników – 56 uczestników
d. Projekt „Kultura Utula” – organizowany w okresie czerwiec – wrzesień 2017 r.
a dofinansowany ze środków Programu FIO. Był to cykl bezpłatnych warsztatów dla
rodziców z noszenia w chuście oraz nosidłach organizowanych w obiektach kulturalnych
Poznania, połączony z bezpłatnym ich zwiedzaniem z przewodnikiem. Instytucjom tym
podarowano także nosidła ergonomiczne, do bezpłatnego ich wypożyczania.
Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz rodzicielstwa, upowszechnianie idei
świadomego rodzicielstwa
Liczba uczestników – 158 uczestników (dorośli i dzieci)
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e. Projekt „Gadka SzMatka”, maj-październik 2017 r. – polegający na organizacji grup
wsparcia dla rodziców. Łącznie odbyło się 14 spotkań, w tym spotkania z ekspertami, jak
logopeda, doula, dietetyczka oraz 2 oprowadzania po zabytkach Poznania
z przewodnikiem specjalnie dedykowanym rodzinom z małymi dziećmi.
Zrealizowane cele statutowe – wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów,
działania na rzecz rodzicielstwa
Liczba uczestników – 104 uczestników
f. Projekt „Matecznik Silną Marką”, lipiec – wrzesień 2017 r. – dzięki dofinansowaniu
z Programu FIO, zrealizowano projekt polegający na podniesieniu kompetencji
pracowników fundacji z zakresu marketingu internetowego, obsługi strony
internetowej, stworzono nową witrynę internetowa fundacji oraz Strategię Rozwoju
Organizacji i zorganizowano szkolenie dla przyszłych rodziców z zakresu praw w okresie
okołoporodowym.
Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Liczba uczestników – 16 uczestników
g. Koordynacja Centrum Matek podczas IX Kongresu Kobiet – we wrześniu 2017 r.
fundacja współorganizowała Kongres Kobiet oraz prowadziła panel dyskusyjny „Rodzę,
jak chcę”. Naszymi prelegentkami zostały: Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku,
Wiceprezeska Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni oraz Wiceprezeska Fundacji Promocji
Karmienia Piersią. Podczas panelu dyskutowano na temat realizacji zapisów
Standardów Opieki Okołoporodowej w polskich szpitalach i oddziałach położniczych.
Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Liczba uczestników – około 50 uczestników
h. Konferencja „Mamy Prawa” – w listopadzie 2017 r. dzięki współpracy z Poznańskim
Centrum Świadczeń oraz dofinansowaniu z budżetu Miasta Poznań fundacja
zorganizowała konferencję dla przyszłych i obecnych rodziców poruszającą tematykę
obowiązującego prawa w tematyce okołoporodowej oraz warunków panujących na
poznańskich porodówkach. Prelegentami byli: doula, radca prawny, położna laktacyjna,
i ekspert ds. świadczeń w poznańskim magistracie. Dodatkowo, podczas tzw. dyżurów
stolikowych można było porozmawiać z położnymi ze wszystkich poznańskich
oddziałów porodowych.
Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa
Liczba uczestników – około 100 uczestników
V.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu.

VI.

Uzyskane przychody oraz ich źródła:
a. dotacje z budżetów samorządowych (Miasto Poznań) – 9.290,00 zł
b. dotacje z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 14.034,60 zł
c. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 42.340 zł
d. przychody z działalności gospodarczej – 2.765,00 zł
e. składki członkowskie, darowizny, inne przychody – 0,00 zł
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VII.

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych i ich koszty:
a. zakres odpłatnych świadczeń – projekt „Wokół Dziecka” obejmujący szkolenia,
warsztaty i poradnictwo dotyczące przygotowania do porodu oraz rodzicielstwa dla
przyszłych i obecnych rodziców
b. koszty odpłatnych świadczeń – 40.267,69 zł

VIII.

Działalność gospodarcza:
a. zakres prowadzonej działalności gospodarczej – fundacja prowadziła działalność
marketingową oraz podnajem wynajmowanego lokalu
b. wynik finansowy na działalności – 1.534,26 zł
c. procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych
źródeł – 4,21%

IX.

Specyfika poniesionych kosztów na:
a. realizację celów statutowych – 63.609,93 zł
b. administrację – 577,30 zł
c. działalność gospodarczą – 1.230,74 zł
d. pozostałe koszty – 0 zł

X.

Zatrudnienie w fundacji:
a. liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – 0 osób
b. liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 osób
c. liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 9 osób
d. łączne wynagrodzenia wypłacone na podstawie stosunku pracy, w tym nagrody i premie
– 0 zł
e. łączne wynagrodzenie wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą – 0 zł
f. łączne koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych – 25.575,48 zł, z czego
220 zł zostało wypłacone w roku 2018 r.

XI.

Inne informacje finansowe:
a. udzielone przez fundację pożyczki – nie wystąpiły
b. środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4.165,59 zł na dzień 31.12.2017 r. (Bank
BGŻ BNP Paribas S.A.)
c. wartość nabytych obligacji, objętych udziałów, nabytych akcji – nie nabyto
d. nabyte nieruchomości – nie nabyto
e. nabyte pozostałe środki trwałe – nie nabyto
f. wartość aktywów fundacji ujęta w sprawozdaniu – 5.485,59 na dzień 31.12.2017 r.
g. wartość zobowiązań fundacji ujęta w sprawozdaniu – 473,96 zł na dzień 31.12.2017 r.

XII.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – nie
wystąpiły.

XIII.

Informacje o rozliczeniach z tytułów zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach:
a. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2017 r.:
 z tytułu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy PIT4 – 17 zł
 z tytułu składek ZUS – 116,96 zł
Zobowiązania były wymagalne w roku 2018 i zostały zapłacone w terminie.
4

b. składane deklaracje podatkowe:
 roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób
fizycznych PIT-4R,
 roczna deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatku
dochodowego od osób prawnych CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-0.
XIV.

Informacje o przeprowadzonych w fundacji kontrolach – w trakcie roku obrotowego nie miała
miejsca żadna kontrola.

Prezes Zarządu Fundacji

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Poznań, 26 lipca 2018 r.

Załącznik nr 1:
Odpisy uchwał Zarządu podjętych w okresie od 13.05.2016 r. do 31.12.2017 r.

5

Załącznik nr 1
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU PODJĘTYCH W OKRESIE OD 13.05.2016 R. DO 31.12.2017 R.
1. Uchwała nr 1/5/2016 z 13 maja 2016 r. – Zarząd Fundacji przyjął politykę rachunkowości.
2. Uchwała nr 2/5/2016 z 13 maja 2016 r. – Zarząd Fundacji zdecydował o przyjęciu wzoru
sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy i kolejne lata według załącznika nr 4 do
Ustawy o Rachunkowości.
3. Uchwała nr 1/1/2017 z 11 stycznia 2017 r. – Zarząd Fundacji podjął uchwałę o aktualizacji
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
4. Uchwała nr 1/08/2017 z 1 sierpnia 2017 r. – Zarząd Fundacji zdecydował o zmianie siedziby
Fundacji na ul. Kanałową 18/16, 60-710 Poznań.
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