SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO
za rok 2011

Warszawa 2012 r.

Wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r. z późn. zmianami)

§2
ad.1
FUNDACJA MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO
00-021 Warszawa ul. Chmielna 15

I piętro pok. 103. (adres też do korespondencji)

Tel. 827 48 06 wt. i czw. godz. 13.00 - 15.00 ,
tel.. 838 40 47; 827 48 06; kom. 0 693 83 77 26;
e.rudak@neostrada.pl
Nie posiada jednostek organizacyjnych.
PKD – 11, 22, 33, 91 Z; 14, 32, 85 D; 20, 73 F;
Fundacja MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego dnia 18 listopada 2003 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy Wydział XVI Gospodarczy pod Nr 0000177984; Posiada status
organizacji pożytku publicznego (od 24.05.2004).
REGON nr 016157380-00018; NIP – 525-21-67-802.
Statutowym organem Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo jest Rada i Zarząd Fundacji;
Rada Fundacji
– Franciszek Skrzypek - Prezes Rady Fundacji
– Teresa Stanek – wiceprezes Rady Fundacji
– Kazimierz Baj – sekretarz Rady Fundacji
– Janina Czaplińska – członek Rady Fundacji (zmarła)
– Kazimierz Rajski – członek Rady Fundacji (obłożnie chory)
Zarząd Fundacji:
-

Eulalia Rudak - Prezes Zarządu
Julian Stola - Wiceprezes Zarządu
Anna Oleszczuk – Wiceprezes Zarządu (złożona rezygnacja z powodu długotrwałego wyjazdu)
Maria Filochowska – Sekretarz Zarządu (obłożnie chora)
Wiesława Flisek – Skarbnik Zarządu
Anna Zielińska - Członek Zarządu - Kierownik Biura

{Wobec ubytków w stanie liczbowym członków Rady i Zarządu Fundacji jesteśmy w trakcie
poszukiwań odpowiednich kandydatów na nowych członków władz Fundacji}
Celami statutowymi Fundacji są:
1) zbieranie dokumentacji, wspomnień i zapisów historycznych o losie i martyrologii dzieci
czasu wojny,
2) programy badawcze mające zachować pamięć o krzywdach jakie wojna wyrządza
dzieciom i dostarczanie tej wiedzy do różnych kręgów społecznych:
a) pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej,
b) działanie na rzecz integracji europejskiej,
3) skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników historii, przedstawicieli nauki
i wolontariuszy tej sfery działania w kraju i zagranicą,
4) popieranie i promocja działań na rzecz łagodzenia skutków stresu wojennego,
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a) wyrównywanie szans rodzin i osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi,
b) pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen.

ad. 2
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie:
a) gromadzenia wspomnień oraz dokumentacji dzieci z czasów wojny i dotyczących tych dzieci,
b) prac nad katalogowaniem i archiwizacją gromadzonych wspomnień i dokumentacji
najmłodszego pokolenia wojennego,
c) konferencji, seminariów i konwersatoriów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą,
d) działalności propagatorskiej, wydawniczej i informacyjnej w zakresie obejmującym cele
Fundacji.

2) pozyskiwanie zasobów materialnych dla wykonania celów Fundacji.
3) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę
krajową i zagraniczną z organizacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi
wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
Czas trwania organizacji jest nieograniczony
Okres sprawozdawczy Fundacji obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Fundacja stosuje następujące zasady rachunkowości: Aktywa i Pasywa wyceniane są wg
zasad określonych ustawą z dn. 29.09.1994 r. O rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002
r. Nr 76 z późn. zm.)
ad. 3
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców. Działa nie dla zysku. Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. nr 96 z 2003 r z późn.zm.)
ad. 4.
2 Uchwały w załączeniu.
W roku 2011 Fundacja wykonała następujące zadania:
- w maju - wydała XVIII tom wspomnień „Moje Wojenne Dzieciństwo” – nakład
1500 egz. format A-5, 285 str. okładka kolorowa lakierowana, zawiera wspomnienia
16 osób.
- w czerwcu zorganizowała promocję książki – rozdano ponad 300 egz. wysłano
książki do miejskich, wojewódzkich i szkolnych bibliotek oraz do różnych
instytucji i organizacji (razem około 500 egz.)
- w czerwcu zorganizowała sympozjum „Ludność i dzieci w okupowanej Warszawie
1939 – 1945”. Wystąpiło 4 prelegentów. Przedstawiono przekaz multimedialny.
Uczestniczyło ponad 250 osób – kombatanci „dzieci wojny”, młodzież. Wydano
referaty drukiem wzbogacone zdjęciami archiwalnymi i wierszami tematycznie
związanymi z dziejami ludności w czasie okupacji, zawarto tez wspomnienie
wojenne o wielodzietnej rodzinie warszawskiej wypędzonej po Powstaniu
Warszawskim ze stolicy. (Nakład 1000 egz. format niestandardowy, str. 64,
okładka kolor lakierowana). Pokazano ponownie wystawę „Humor pomagał”.
- Prowadziła program dla młodzieży „Orędownicy Pamięci”
- maj i październik - porządkowano zaniedbane mogiły, składano wiązanki kwiatów,
zapalano znicze. Uczestniczyło każdorazowo około 30 młodzieży i kombatantów.
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wrzesień – Fundacja zorganizowała na ulicach Woli i Ochoty w Warszawie
rekonstrukcje „Drogi wypędzeń – Warszawa 1944”. Wszyscy uczestnicy otrzymali
szaliki z nadrukami kolorowych „logo” szkół i organizatorów oraz znaczki –
plakietki „Orędownicy Pamięci”. Znaczącej pomocy finansowej i organizacyjnej
udzieliło Stowarzyszenia Więźniów - Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów
Koncentracyjnych Uczestniczyło z Warszawy 62 dzieci z: ZSS nr 63, Gimnazjum
nr 44, Szczepu 17 WDH im. Gen. J. Jasińskiego, młodzież zagraniczna wolontariusze FPNP oraz prowadzący - „wypędzone dzieci warszawskie Powstania
Warszawskiego” i kombatanci 20 osób. Po zakończeniu pieszej „wędrówki” po
drogach wypędzeń Tramwaje Warszawskie pokazały młodzieży Warszawę z okien
zabytkowych wagonów.
- w grudniu dla uczestników „Dróg wypędzeń” zorganizowano spotkanie młodzieży
z pisarzem Romualdem Karasiem (autorze scenariusza filmu „12 ton.... oni tam
wszyscy są”), który opowiedział o bohaterze swojej książki „Nazywam się
Pekosiński” o autentycznym dziecku wojny bez nazwiska. Pekosiński pochodzi od
skrótu nazwy organizacji opieki społecznej.
- W czasie spotkania rozmawialiśmy z młodzieżą o „Drogach wypędzeń”. Opinie
i wrażenia młodzieży z tych spotkań warszawskich przeszły nasze oczekiwania.
Młodzież wypowiadała się pozytywnie o tego rodzaju działaniach np.:
Karolina Jałkowska - Gimnazjum 44 ul. Smolna
-

„We wrześniu 2011 roku kilku uczniów naszej szkoły, wraz z nauczycielką historii panią Beatą
Degiel, udało się na wycieczkę, zorganizowana przez Moje Wojenne Dzieciństwo. W trakcie
trwania akcji mieliśmy przejść ulicami wypędzeń, spotkać się ze świadkami historii a także
przejechać się zabytkowym tramwajem.
Jak dotąd traktowałam II wojnę światową jak coś wymyślonego, na rzecz filmów i książek.
Wydawało mi się to tak odległe, od dnia dzisiejszego, że aż niemożliwe. Jednak wycieczka ta,
zmieniła cały mój pogląd na ten temat.
Usłyszałam historie opowiedziane przez weteranów, którzy doświadczyli piekła jakie zrządził im
los, piekła które zniweczyło ich plany, marzenia. Wielu z nich było młodszych niż ja, kiedy
zostawali zmuszeni do opuszczenia swych rodzinnych domów i wywożeni do obozów
koncentracyjnych, gdzie nie było dla nich litości. Często widzieli jak giną ich przyjaciele,
członkowie rodziny, znajomi. Jednak przeżyli te wszystkie męki i są wśród nas do dziś, mają siłę
i chęci by opowiadać nam i potomkom ich dręczycieli, o swych krzywdach.
Zobaczyłam łzy w oczach, smutek, rozpacz czasem uśmiech, lecz ani razu nie ujrzałam gniewu na
twarzach opowiadających. Wraz z nimi płakaliśmy my słuchacze wzruszeni historiami o śmierci,
pracy, głodzie i ciągłym strachu.
Jak już wspomniałam ta wycieczka zmieniła moje spojrzenie na wojnę a mianowicie stała się dla
mnie jeszcze bardziej odległa od dzisiejszych czasów, jednocześnie uwierzyłam w nią, przestałam
wątpić. Jednak akcja ta nie zmieniła u mnie tylko poglądów, zmieniła coś więcej, zaczęłam bardziej
szanować ludzi starszych, przestałam przechodzić koło nich obojętnie, stałam się bardziej wrażliwa
na ich potrzeby, a także zaczęłam cieszyć się z każdego dnia, z najmniejszych rzeczy, których
przecież kiedyś tak ludziom brakowało.
Myślę, że każdy powinien choć raz usłyszeć to co ja słyszałam, by nabrać szacunku dla swej
ojczyzny, za którą ginęli ludzie”.
Inna uczestniczka- harcerka ze szczepu 17 WDH z Pragi mówiła „Teraz inaczej patrzę na ulice
którymi chodzę. One dla mnie żyją tamtym życiem, te mury do mnie przemawiają, nie są
obojętne. Zamieszkiwali je ludzie pełni wiary w innych w Polskę”.
Chłopiec ze Szkoły Specjalnej nr 63 powiedział, że szkoda niszczyć Warszawę, bo żeby ona
była zginęło tyle ludzi. To trzeba szanować. My chcemy więcej takich spotkań .

Podobnie wypowiadali się inni uczestnicy, a także wolontariusze zagraniczni w tym też
niemieccy, że to spotkanie nimi wstrząsnęło – pierwszy raz brali w takim spotkaniu udział.
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-

-

Fundacja wspomagała organizacyjnie „Program łagodzenia skutków długotrwałego
stresu wojennego dla kombatantów i ofiar wojny” poprzez przygotowywanie
spotkań okolicznościowych – historycznych i świątecznych.
także dorocznym zwyczajem współuczestniczyła w Warszawskim Święcie Chleba
(wydano broszurkę o chlebie w czasie wojny „Dni znaczone kromką chleba”,
rozdawano je razem z książką „Moje wojenne dzieciństwo” wśród zespołów
ludowych z Mazowsza i wśród ludności warszawskiej)

ad. 5.
Środki finansowe Fundacja uzyskuje poprzez występowanie z wnioskami do instytucji
państwowych i samorządowych oraz przyjmuje wpłaty dobrowolne, oraz z odpisu 1% od
podatku. Wszystkie środki są przeznaczane na koszty działalności pożytku publicznego
Uzyskane przychody Fundacji w 2011 roku stanowią:
Treść
- Dobrowolne wpłaty
- Odsetki od środków bankowych
- wpłaty organizacji pozarządowych
- wpłaty z tyt. 1% podatku
- Dotacje ogółem

Kwota w zł
2 087,40
142,01
1 000,00
2 140,74
27 000,00

Dochód roczny razem

32 370,15

Fundacja działa wg zasady non profit. Działalności gospodarczej nie prowadzi,
ad. 6. Koszty Fundacji w 2011 roku kształtowały się następująco:

-

-

Treść
Realizacja celów statutowych
Koszty wykonane z 1% w tym:
- Koszty wynagrodzeń (umowy o dzieło)
- pozostałe koszty administracyjne
Koszty administracyjne to:
zakup materiałów biurowych
usługi obce ((opłaty pocztowe, bankowe, telefony)
wynagrodzenia – umowa o dzieło
pozostałe koszty
Ogółem koszty
Zysk na działalności

Kwota w zł
27 000,00
2 140,74
800,00
1 340,74
215,12
0
201,12
0,00
14,00
29 355,86
zł. 3 014,29

Ponadto poniesiono koszty na działalność Fundacji w wysokości: 2 933,92 zł z rezerwy
niewykorzystanego 1% odpisu podatku z 2010 r.
Koszty te stanowią:
Zakup materiałów
zł 1 070,31
Usługi
zł 525,83
Wynagrodzenia (umowy o dzieło)
zł 700,00
Pozostałe koszty
zł 637,78
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Nadwyżkę po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeksięgowano na zwiększenie
funduszu podstawowego.

ad. 7.
a/ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja nie zatrudnia pracowników na
umowę o pracę. Wszystkie prace są wykonywane społecznie. Zarząd Fundacji pełni swoje
funkcje społecznie
b/ nie dotyczy
c/ nie występowały
d/ nie występowały
e/ Fundacja zgodnie ze statutem nie udziela i nie pobiera żadnych pożyczek.(par.11 pkt 2.-6)
f/ Fundacja posiada konto w BANK PEKAO S.A. O/Warszawa
nr konta 98 1240 6175 1111 0000 4577 1756
Aktywa
Stan konta w banku wynosił na 31.12.2011 r.
19 579,45 zł
Stan Kasy na dzień 31.12.2011wynosił
158,66 zł
Należności od jednostek
684,00 zł
Razem
20 422,11 zł
g/ Fundacja nie posiada obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego
h/ nie dokonano żadnych zakupów nieruchomości
i/ nie dokonywano zakupu środków trwałych Fundacji
Pasywa
Fundusz własny Fundacji
20 422,11 zł
w tym :
Fundusz podstawowy
17 407,82 zł
zysk wynosi
3 014,29 zł
zobowiązania nie występują
0,00
Razem pasywa
20 422,11 zł
Bilans Fundacji na dzień 31.12..2011 r.
zamykał się kwotą po stronie aktywów i pasywów

20 422,11 zł

W 2011 pomimo złego stan zdrowia niektórych członków Zarządu Fundacji nie zaniechano
żadnego z prowadzonych rodzajów działalności.
ad. 8.
w roku 2011 otrzymano dotacje:
- z Urzędu M.St. Warszawy Biuro Polityki Społecznej na
dofinansowanie Programu „Dzieci – Wojna Pamięć” w wysokości:
- z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na
dofinansowanie wydania wspomnień „Moje wojenne dzieciństwo” w
wysokości:
- z Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” na dofinansowanie
wydania wspomnień „Moje wojenne dzieciństwo” w wysokości
które zostały rozliczona w całości.
razem

11 000,00 zł
8 000,00 zł
8 000,00 zł
27 000,00 zł

ad. 9.
Fundacja na koniec roku 2011 nie miała żadnych zobowiązań finansowych.
Fundacja składa do Urzędu Skarbowego deklarację roczną CIT – 8, PIT 11 i PIT 4-R
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§ 3.
Każdego roku Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe przed
Radą Fundacji, a na posiedzeniach Rady Fundacji składa informację z bieżącej działalności.
Za rok 2011 przeprowadzona była 1 kontrola wewnętrzna Rady Fundacji.
W roku 2011 nie było kontroli zewnętrznej.
Nie stwierdzono uchybień. (Protokół z kontroli w załączeniu).
Warszawa dn. 30..03.2012 r.
Zarząd Fundacji:
Eulalia Rudak - prezes
Julian Stola - wiceprezes
Wiesława Flisek - skarbnik
Anna Zielińska - kierownik biura
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