
Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2007
(merytoryczne)

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Zalesie Górne, 31.03.2008

DANE FUNDACJI

Nazwa: Watoto – Dzieci Afryki

Adres/siedziba: ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.01.2005

Numer KRS: 0000227006

Numer REGON: 140043191

Dane członków zarządu
(imiona, nazwiska i adresy zamieszkania):

Magdalena Bronisława Słodzinka,
ul. [–––––– prywatny adres zamieszkania ––––––]

Bogusława Anna Żarnecka-Bareja,
ul. [–––––– prywatny adres zamieszkania ––––––]

Jan Antoni Kaliszewski,
ul. [–––––– prywatny adres zamieszkania ––––––]

Cele statutowe: Zgodnie z § 3 statutu:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

1) edukacji  i  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  z  krajów  Afryki  
Subsaharyjskiej,

2) pomocy  mieszkańcom  krajów  Afryki  Subsaharyjskiej  cierpiącym 
ubóstwo,

3) upowszechniania  wiedzy  o  krajach  Afryki  Subsaharyjskiej  –  ich 
kulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,

4) realizacji  celów,  o  których  mowa  w  pkt  1–3,  w  odniesieniu  do 
innych krajów Trzeciego Świata, o ile będzie to leżeć w realnych  
możliwościach organizacyjnych Fundacji,

5) wzajemnego  poznawania,  zbliżania,  rozumienia  i  nawiązywania 
osobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw 
i kultur.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zgodnie z § 4 statutu:

1. Fundacja może realizować swój cel poprzez:

1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i młodzieżą z krajów, o  
których mowa w § 3, polegającego na:

a) regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na samą naukę lub naukę i utrzymanie, oraz

b) wymianie listów i zdjęć

–  za  pośrednictwem  organizacji,  instytucji  i  osób  pracujących  z  młodymi  mieszkańcami  tych  krajów,  w  
szczególności polskich misjonarzy,

2) bezpośrednie  bądź  pośrednie  –  czyli  poprzez  inne  organizacje,  instytucje  i  osoby  –  świadczenie  pomocy  
rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa  
mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo,

3) organizowanie spotkań,  wystaw,  prezentacji,  koncertów i  innych  imprez  informacyjnych,  edukacyjnych  oraz 
kulturalnych  poświęconych  krajom,  o  których  mowa  w  § 3  –  w  szczególności  spotkań  informacyjno-
edukacyjnych  ofiarodawców  Fundacji  z  jej  współpracownikami  bezpośrednio  pracującymi  z  młodymi  
odbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,
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4) niedochodową  działalność  wydawniczą  oraz  działalność  informacyjną  i  popularyzatorską  prowadzoną  za  
pomocą wszelkich środków przekazu,

5) sprzedaż  przedmiotów  wytworzonych  przez  odbiorców  pomocy  organizowanej  przez  Fundację  lub  darów 
otrzymanych  od  ofiarodawców  Fundacji  –  prowadzoną  jako  odpłatną  działalność  pożytku  publicznego  w  
rozumieniu art. 8 ust. 1 zdanie 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku 
publicznego”,

6) współpracę z innymi organizacjami,  instytucjami i  osobami o celach działania zbieżnych z celem Fundacji,  
wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.

2. Działania, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w zakresie,  
którego dotyczą kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): 85.32.C oraz 91.33.Z,

2) w ust. 1 pkt 2 – prowadzi się jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w zakresie,  
którego dotyczą kody PKD: 85.32.C oraz 91.33.Z,

3) w ust. 1 pkt 3 – prowadzi się jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w  
zakresie, którego dotyczą kody PKD: 80.42.B, 91.33.Z, 92.13.Z, 92.31.A, 92.31.C, 92.31.D, 92.31.E, 92.31.F,

4) w ust. 1 pkt 4 – prowadzi się jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w  
zakresie, którego dotyczą kody PKD: 22.11.Z, 22.15.Z, 72.40.Z, 91.33.Z, 92.13.Z,

5) w ust. 1 pkt 5 – prowadzi się w zakresie, którego dotyczą kody PKD: 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.B,

6) w ust. 1 pkt 6 – prowadzi się jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego zawierającą się w  
zakresie,  którego  dotyczy  kod  PKD 91.33.Z,  z  zastrzeżeniem że  postanowienie  to  nie  ogranicza możliwości  
współpracy z innymi podmiotami polegającej na prowadzeniu przez Fundację działań, o których mowa w ust. 1  
pkt 1–5 i odpowiednio pkt 1–5 niniejszego ustępu.

Zgodnie z § 5 statutu:

Działalność, o której mowa w §§ 3 i 4, jest wyłączną działalnością Fundacji.

Sąd rejestrowy wpisał do KRS rodzaje działalności o wyżej podanych kodach PKD jako odpowiednio odpłatną i/lub 
nieodpłatną działalność pożytku publicznego fundacji, z wyjątkiem działalności o kodach: 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.B 
oraz 72.40.Z, które zdaniem sądu wykraczają poza działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego. Decyzję tę zarząd fundacji interpretuje jako uznanie, że:

1)  dopuszczona  statutem sprzedaż  przedmiotów,  o  której  mowa w §  4  ust.  1  pkt  5  statutu  (w  ustawie  wyraźnie 
określona jako odpłatna działalność pożytku publicznego), z myślą o której wpisano do statutu PKD 52.61.Z, 52.63.A, 
52.63.B – mieści się w działalności o kodzie PKD 91.33.Z,

2)  posiadanie przez fundację własnej  strony internetowej  (co w przypadku działalności  wymagającej  pozyskiwania 
indywidualnych ofiarodawców jest  oczywistą  koniecznością),  z myślą o której  wpisano do statutu PKD 72.40.Z – 
mieści się w działalności o kodzie PKD 91.33.Z.

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc program pomocy dzieciom i młodzieży „Watoto” („watoto wa Afrika” 
oznacza w języku suahili „dzieci Afryki”).

Program „Watoto” – zasady, formy i zakres

Główną częścią programu jest stała „opieka na odległość”, jaką indywidualni ofiarodawcy obejmują za pośrednictwem 
fundacji  konkretne  dzieci  i  młodych  ludzi  w Afryce  (Kamerun,  Kongo Demokratyczne,  Rwanda)  oraz  na  Syberii 
(należąca  do Federacji  Rosyjskiej  Republika Buriacji;  ta  część  programu „Watoto”  została  nazwana akcją  „Dzieci 
Syberii”). Priorytetem jest edukacja podopiecznych.

Pomoc  w Afryce  i  na  Syberii  organizują  placówki  misyjne  polskich  zgromadzeń  zakonnych,  z  którymi  fundacja 
współpracuje:
– Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Mariówka 3, 26-400 Przysucha,
– Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków,
– Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. św. Bonifacego 9, 02-914 
Warszawa.

„Opiekunem na odległość” może zostać każdy – wśród ofiarodawców są całe rodziny, małżeństwa, osoby samotne, 
klasy szkolne.

Opieka polega na:
– pokryciu kosztów wykształcenia i/lub utrzymania: zwykle od 8 do 15 euro miesięcznie na jednego podopiecznego 
(w zależności od kraju, zakresu pomocy, etapu edukacji i rodzaju szkoły),
– indywidualnym kontakcie między „opiekunem” a podopiecznym – poprzez wymianę listów i zdjęć.
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Ponadto  zdarzają  się  sytuacje  szczególne,  gdy  potrzebna  jest  dodatkowa  pomoc  (np.  w  przypadku  choroby 
podopiecznego)  –  w  takich  sytuacjach  fundacja  jest  w  stanie  pomóc  dzięki  środkom  pochodzącym  z  darowizn 
ofiarodawców na tzw. „konto wspólne” (z  możliwością wydzielenia  w ramach niego „kont celowych”,  np. wpłaty 
przekazane przez ofiarodawców z przeznaczeniem na leczenie konkretnej osoby potrzebującej pomocy).

Program obejmuje również – finansowane ze środków wpłaconych przez ofiarodawców dodatkowo („konto wspólne”, 
„konta celowe”) – wspieranie innych działań pomocowych organizowanych przez misjonarzy (np. wyposażenie szkoły 
szycia dla niepełnosprawnych, budowa małego szpitala dla dzieci cierpiących na chorobę głodową itp.).

Rolą fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich zbiorcze 
przekazywanie  misjonarzom  (na  podstawie  rozliczeń  określających  przekazywane  kwoty  i  ich  przeznaczenie, 
w przypadku stałej „opieki na odległość” opartych na imiennych listach dzieci i młodych ludzi będących odbiorcami 
pomocy),  pośredniczenie  w  przekazywaniu  korespondencji  i  zdjęć  między  ofiarodawcami  a  podopiecznymi, 
organizowanie spotkań ofiarodawców z misjonarzami odwiedzającymi Polskę.

Stali  ofiarodawcy  programu  „Watoto”  („opiekunowie  na  odległość”)  wpłacają  dodatkowo  po  3  zł  miesięcznie  na 
pokrycie  jego  kosztów administracyjnych  (znaczki  pocztowe,  rachunki  telefoniczne,  opłaty  bankowe,  konserwacja 
sprzętu biurowego, materiały i przybory biurowe, usługi drukarskie, zdjęcia dzieci, miejsce na stronę w internecie itp.).

Prace  organizacyjne  i  administracyjne,  w tym:  programowanie  i  prowadzenie  bazy  danych,  finanse  i  księgowość, 
tłumaczenia  listów,  prowadzenie  korespondencji,  projekt  i  aktualizacja  strony  internetowej,  organizowanie  spotkań 
ofiarodawców z misjonarzami – wykonywane są przez osoby tworzące fundację oraz jej współpracowników. Wszystkie 
osoby zaangażowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.

Stała pomoc dzieciom i młodzieży w ostatnich latach w ramach programu „Watoto”

 Liczba stałych podopiecznych:
Rok:

2005 2006 2007
– ogółem w ciągu roku 324 974 1342
– na koniec roku 324 880 1100

 Pomoc zakończona:
Rok:

2006 2007
Ogółem

 Wyniki (radosne!)
– ukończona szkoła wyższa –      1 1)     1
– ukończona szkoła pomaturalna       1 2)      3 2)     4
– ukończona szkoła średnia  19   56   75
– ukończona szkoła zawodowa  14     31 3)   45
– ukończona szkoła podstawowa  35   122 4)

 157
 Porażki – skreślenie z listy pomocy 5)  21   26   47
 Pożegnania – śmierć ucznia/uczennicy    4     3     7

1) akademia medyczna
2) roczny intensywny kurs położnictwa
3) w tym 20 niepełnosprawnych
4) w tym 104 uczniów z Konga, w odniesieniu do którego nasz zespół prowadzi program pomocy od czerwca 2000 roku – przez 
pierwsze pięć lat pod nazwą „Adopcja Serca” (jako zespół wolontariuszy współpracujący z Sekretariatem Misyjnym Sióstr Służek 
NMPN, zanim powstała fundacja Watoto – Dzieci Afryki)
5) powód: ucieczka do innego kraju, przymusowe wcielenie do wojska, zamążpójście, nie otrzymanie promocji do następnej klasy, 
skreślenie dyscyplinarne

Program „Watoto” – podsumowanie roku 2007

Dzieci/młodzież będące stałymi podopiecznymi (stypendystami) na dzień 31.12.2007: 1100 osób

– podział wg krajów: 538 (Rwanda), 248 (Kamerun), 283 (Kongo Dem.), 31 (Rep. Buriacji – Syberia);

– podział  wg rodzaju szkoły:  17 studentów szkół wyższych,  3 studentów szkół pomaturalnych, 417 uczniów szkół 
średnich, 65 uczniów szkół zawodowych, 581 uczniów szkół podstawowych, 17 przedszkolaków.

W roku 2007 sfinansowano również:

– budowę małego szpitala dla dzieci cierpiących na chorobę głodową – Karama, Rwanda;

– zakup mikroskopu do analiz medycznych dla Ośrodka Zdrowia – Garoua Boulai, Kamerun;

– indywidualną jednorazową pomoc: pokrycie dachowe domu (Cyangugu, Rwanda),  dwie operacje i  leczenie (Ułan 
Ude, Buriacja), leczenie (Nyakinama i Cyangugu, Rwanda).
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Liczba ofiarodawców na dzień 31.12.2007: 1277 osób, w tym:

– 989 osób mających pod stałą opieką jednego lub więcej podopiecznych,

– 288 osób, które w roku 2007 przekazały darowizny na inne cele statutowe (w szczególności ww. na budowę szpitala 
dla dzieci cierpiących na chorobę głodową oraz na zakup mikroskopu dla ośrodka zdrowia).

Przychody: patrz część III załączonej Informacji dodatkowej oraz poz. A, E i G załączonego Rachunku wyników.

Fundacja  posiada  status  organizacji  pożytku  publicznego.  Ok.  4% darowizn  wykazanych  w części  III  Informacji  
dodatkowej  stanowiły wpłaty oznaczone jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku 
publicznego.

Fundacja  nie  prowadziła  działalności  odpłatnej  (całokształt  działalności  fundacji  stanowiła  nieodpłatna  działalność 
pożytku publicznego)

Koszty: patrz część IV załączonej Informacji dodatkowej oraz poz. B, D.1–6, F i H załączonego Rachunku wyników.

Występujący  w poprzednich  latach  wzrost liczby  stałych podopiecznych  i  ich „opiekunów na odległość”  (będący 
zasadniczą przyczyną wzrostu kosztów i przychodów) – w roku 2007 nadal występował, choć zgodnie z intencjami 
zarządu fundacji został istotnie spowolniony; intencją zarządu jest bowiem utrzymanie skali programu „Watoto” na 
poziomie adekwatnym do możliwości organizacyjnych zespołu prowadzącego program. Patrząc od strony finansowej – 
w  przyszłym  okresie  sprawozdawczym  należy  spodziewać  się  kosztów  i  przychodów  nie  przewyższających 
w znacznym stopniu wielkości wykazanych za rok 2007.

Program „Watoto” w mediach:  portal  internetowy „Wiara.pl”,  21.04.2007 –  Watoto wa Afrika, czat z Magdaleną 
Słodzinką (prezes fundacji Watoto – Dzieci Afryki).

Spotkania zorganizowane dla ofiarodawców i innych zainteresowanych osób:
– 26 maja w Krakowie z s. Józefiną – Małgorzatą Grabowską OP z Garoua-Boulai w Kamerunie,
– 31 maja w Warszawie z s. Józefiną – Małgorzatą Grabowską OP,
– 8 sierpnia w Podkowie Leśniej z s. Stanisławą Zawadzką (służką NMPN) z Cyangugu w Rwandzie,
– 7 września w Warszawie z s. Katarzyną Grzybowską (służką NMPN) z Karamy w Rwandzie,
– 17 września w Warszawie z s. Bernardettą – Joanną Gratkowską OP z Ułan Ude (Buriacja),
– 14 grudnia w Warszawie z s. Nikolą – Elżbietą Wójtowicz OP z Garoua-Boulai w Kamerunie.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej (którą to działalność wyklucza § 6 ust. 3 statutu fundacji).

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU

Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie sporządzenia sprawozdań za rok 2006

Sporządza się sprawozdanie finansowe fundacji za 2006 rok, na które składają się Bilans, Rachunek wyników i  
Informacja dodatkowa oraz Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2006 – w brzmieniu jak w załącznikach.

PRZYCHODY I KOSZTY

Patrz wyżej: Program „Watoto” – podsumowanie roku 2007.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zatrudnienie/wynagrodzenia: Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie zawierała umów o dzieło ani umów 
zlecenia.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń ani podobnych świadczeń.

Pożyczki: Fundacja nie udzielała pożyczek.

Kwoty na rachunkach bankowych
(stan na dzień 31.12.2007):

BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa

– PLN: 56 741,07 zł

– EURO: 160 315,13 zł
(44 755,76 € przeliczone wg kursu średniego NBP wynoszącego 3,582 zł)

RAZEM: 217 056,20 zł
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Obligacje, objęte udziały/nabyte akcje 
w spółkach prawa handlowego:

Fundacja nie nabywała obligacji.

Fundacja nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji w spółkach.

Nabyte nieruchomości: Fundacja nie nabywała nieruchomości.

Nabyte pozostałe środki trwałe: Fundacja nabyła następujące wartości niematerialne i prawne:
– oprogramowanie biurowe za cenę 1 349,00 zł,
– oprogramowanie antywirusowe za cenę 199,59 zł.

Fundacja nabyła następujące rzeczowe aktywa trwałe:
– komputer (laptop) za cenę 3 499,00 zł,

W stosunku do ww. aktywów dokonano odpowiednich odpisów 
umorzeniowych – patrz: część I załączonej Informacji dodatkowej.

Aktywa i zobowiązania: Patrz: załączony Bilans oraz część I Informacji dodatkowej.

Działalność zlecona przez podmioty 
państwowe i samorządowe:

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub 
samorządowe.

Zobowiązania i deklaracje 
podatkowe:

Wszystkie  dochody  fundacji  podlegają  zwolnieniu  z  podatku  dochodowego 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z 15.02.1992 (z późn. zm.) o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym nie ciążyły na 
fundacji zobowiązania podatkowe.

Roczne zeznanie CIT-8 zostało złożone terminowo.

Kontrola: W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.

Członek Zarządu                               Członek Zarządu                                Prezes Zarządu

Bogusława Anna Żarnecka-Bareja             Jan Antoni Kaliszewski             Magdalena Bronisława Słodzinka
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