SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY MATECZNIK
ZA ROK 2019
I.

Dane fundacji:
a. nazwa – Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik
b. siedziba – ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo
c. adres do korespondencji – Alicja Nowaczyk, ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo
d. adres mailowy – kontakt@fundacjamatecznik.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.

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.
f. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
g. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
h. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego
kobiet, w tym matek.
i. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych
oraz promocja karmienia piersią.
j. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku i czasu wolnego.
k. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki, w szczególności
poprzez promocję zdrowego stylu życia u rodziców i dzieci.
l. Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności promocja ekologicznego stylu
życia.
m. Promocja i organizacja wolontariatu.
n. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
o. Działania na rzecz organizacji pozarządowych.
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p. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin.
q. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.
s. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
t. Działania wspomagające rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i
edukacyjnych, w szczególności podejmowanych na rzecz zwiększenia przejrzystości i
uczciwości życia publicznego.
u. Działalność charytatywna.
v. Działania na rzecz integracji cudzoziemców, integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
w. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
x. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
y. Działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
z. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
III.

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 Rodzica” – rozpoczął się w sierpniu 2018 r. i był kontynuowany w roku
2019. Obejmował spotkania i warsztaty dla rodziców z następującej tematyki:
 warsztaty z nauki noszenia dzieci w chustach,
 rozwój niemowląt i małych dzieci (spotkania z fizjoterapeutą),
 karmienie piersią,
 sen niemowląt i małych dzieci,
 spotkania z psychologami oraz pedagogami poruszające tematykę budowania
relacji rodzica z dzieckiem, rodzicielstwa opartego na bliskości,
 przygotowanie do porodu.
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 – 654 uczestników
b. Kręgi Opowieści Porodowych – stworzenie i koordynacja wraz ze Stowarzyszeniem Doula
w Polsce ogólnopolskiej inicjatywy spotkań dla kobiet, która w marcu 2019 r. miała
swoją szóstą edycję. Akcja polega na promowaniu pozytywnego oblicza porodu u
przyszłych matek, poprzez zorganizowanie i koordynowanie kręgów-spotkań kobiet,
które odbywają się tego samego dnia w kilkudziesięciu miastach w Polsce.
Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz macierzyństwa.
Liczba uczestników – 450 kobiet
c. Projekt „Czekamy na Gzuba” – działanie realizowane w okresie marzec – grudzień 2019
r., dofinansowane z budżetu Miasta Poznań. Obejmowało 3 cykle bezpłatnych
warsztatów z tematyki okołoporodowej (poród, łagodzenie bólu, laktacja, rozwój
niemowlęcia). Łącznie odbyło się 35 zajęć, które miejsce miały w Poznańskim Centrum
Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
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Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz rodzicielstwa, upowszechnianie
idei świadomego rodzicielstwa.
Liczba uczestników – 476 uczestników
d. Projekt „Mamy Prawa” – jest to jeden z głównych projektów Fundacji realizowany od
2016 r. W październiku 2019 r. zakończył się półtoraroczny projekt dofinansowany ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakładał zwiększenie
świadomości kobiet i ich partnerów w kwestii przysługujących im praw w okresie
okołoporodowym. W ramach projektu w 2019 r. odbyło się:
 30 warsztatów ze specjalistami (doula, instruktor szkoły rodzenia, radczyni
prawna, konsultant laktacyjny),
 1 konferencja – obejmująca 2 mini-warsztaty oraz konsultacje indywidualne,
 opublikowano 10 artykułów na stronie internetowej Fundacji,
 stworzono 6 ulotek w tematyce prawa w okresie okołoporodowym. Ulotki te
dostępne są na stronie internetowej fundacji, a także możliwe są do otrzymania
w wersji papierowej (łącznie wydrukowano 30 tys. ulotek). W roku 2019 r.
rozdano 1.000 kompletów ulotek czyli 6 tys. sztuk do szkół rodzenia, przychodni
i prywatnych praktyk położnych.
Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
Liczba uczestników – 205 uczestników
e. Współpraca z Fundacją Rodzić po Ludzku – w roku 2019 r. Fundacja Rodzić po Ludzku
rozpoczęła projekt „Na straży rodzić po ludzku”, w którym bierzemy udział. Projekt ma
na celu poprawę przestrzegania prawa w szpitalach poprzez monitorowanie sytuacji na
oddziałach porodowych i położniczych w kraju, pisanie wniosków do dyrekcji o podjęcie
działań oraz spotkania z dyrekcją. Fundacja Matecznik monitoruje sytuację w
województwie wielkopolskim.
Zrealizowane cele statutowe – zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa
f. Współpraca z Miastem Poznań – Fundacja współpracuje z Miastem Poznań, regularnie
uczestniczy w zebraniach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych, opiniowała Roczny Plan Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Zrealizowane cele statutowe – działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa,
rodziny, dzieci.
g. Wsparcie psychologiczne i prawne dla kobiet – w 2019 r. Fundacja rozpoczęła projekt
wspierania kobiet, których prawa podczas porodu/pobytu w szpitalu zostały złamane.
Oferujemy bezpłatną pomoc psychologa oraz radczyni prawnej, pomoc w pisaniu skarg.
Zrealizowane cele statutowe – upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw
kobiet oraz praw pacjenta, działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa,
rodziny.
Liczba uczestników – 4 uczestniczki

IV.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu.
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V.

Uzyskane przychody oraz ich źródła:
a. dotacje z budżetów samorządowych (Miasto Poznań) – 18.000,00 zł
b. dotacje z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 56.060,00 zł
c. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 39.460,00 zł
d. przychody z działalności gospodarczej – 0,00 zł
e. darowizny – 1.681,72 zł
f. składki członkowskie, inne przychody – 0,00 zł
g. nadwyżka przychodów z lat poprzednich – 5.298,21 zł
Wszystkie przychody uzyskane przelewami bankowymi, bez obrotu gotówkowego.

VI.

Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych i ich
koszty:
a. zakres odpłatnych świadczeń – projekt „Wokół Rodzica” obejmujący szkolenia, warsztaty
i poradnictwo dotyczące przygotowania do porodu oraz rodzicielstwa dla przyszłych i
obecnych rodziców
b. koszty odpłatnych świadczeń – 41.689,16 zł

VII.

Działalność gospodarcza:
a. zakres prowadzonej działalności gospodarczej – Fundacja w roku 2019 nie prowadziła
działalności gospodarczej
b. wynik finansowy na działalności – minus 787,83 zł
c. procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych
źródeł – 0%

VIII.

Specyfika poniesionych kosztów na:
a. realizację celów statutowych – 115.756,65 zł
b. administrację – 771,24 zł
c. działalność gospodarczą – 787,83 zł
d. pozostałe koszty – 540,00 zł
Wszystkie koszty opłacane przelewami bankowymi, brak płatności gotówkowych.

IX.

Zatrudnienie i wynagrodzenia 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 – 7 osób
d. łączne wynagrodzenia wypłacone na podstawie stosunku pracy, w tym nagrody i
premie – 0 zł
e. łączne wynagrodzenie wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą – 0zł
f. łączne koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych – 45.380,68 zł brutto
g. łączne koszty wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządu – 43.981,68 zł brutto –
jest to wynagrodzenie w całości z tytułu umów zleceń – prowadzenie warsztatów,
koordynowanie projektami, inne zadania związane z realizacją projektów, prace
administracyjne.
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X.

Inne informacje finansowe:
a. udzielone przez fundację pożyczki – nie wystąpiły
b. środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4.446,32 zł na dzień 31.12.2019 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 – 5.150,21 na dzień 31.12.2019 r.
g. wartość zobowiązań fundacji ujęta w sprawozdaniu – 506,00 zł na dzień 31.12.2020 r.

XI.

Informacje o rozliczeniach z tytułów zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach:
a. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2019 r.:
 z tytułu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy PIT4 – 0 zł
 z tytułu składek ZUS – 0 zł
 z tytułu podatku VAT-9M – 56 zł. Zobowiązanie to zostało zapłacone w
terminie.
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,
 deklaracja VAT-9M.

XII.

Inne informacje:
a. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – nie
wystąpiły.
b. Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
c. Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała w roku obrotowym płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.
d. W trakcie roku obrotowego nie miała miejsca żadna kontrola.

Prezes Zarządu Fundacji

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Poznań, 12 maja 2020 r.

Załącznik nr 1:
Odpisy uchwał Zarządu podjętych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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Załącznik nr 1

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU PODJĘTYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

1. Uchwała nr 1/3/2019 z 25.03.2019 r. w sprawie zmiany siedziby Fundacji.
2. Uchwała nr 2/3/2019 z 25.03.2019 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu.
3. Uchwała nr 3/3/2019 z 25.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok 2018.
4. Nowy statut Fundacji.

Uchwała nr 1/3/2019
Zarządu Fundacji Wspierania Rodziny Matecznik
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zmiany adresu siedziby Fundacji

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zmianie siedziby Fundacji z ul. Kanałowa 18/16, 60-710
Poznań na ul. Jabłoniową 9/1, 60-185 Skórzewo. Zmiana następuje z dniem 25 marca 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Wobec powyższego, uchwała została podjęta.
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Uchwała nr 2/3/2019
Zarządu Fundacji Wspierania Rodziny Matecznik
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia nowego statutu

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o przyjęciu nowego statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Wobec powyższego, uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/3/2019
Zarządu Fundacji Wspierania Rodziny Matecznik
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy
obejmującego okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 roku

Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od
01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w
sprawozdaniu finansowym w wysokości 5.298,21 zł zwiększy przychody statutowe w kolejnym
okresie sprawozdawczym.
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