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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2005
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

DANE FUNDACJI
nazwa: Watoto – Dzieci Afryki
adres/siedziba: ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: rejestracja – 28.01.2005, ostatni wpis – 21.11.2005
numer KRS: 0000227006
numer REGON: 140043191
dane członków zarządu(imiona, nazwiska i adresy zamieszkania): Magdalena Bronisława Słodzinka,ul. [–––––– prywatny adres zamieszkania ––––––]

Bogusława Anna śarnecka-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 młodzieŜy z krajów Afryki Subsaharyjskiej,
2) pomocy mieszkańcom krajów Afryki Subsaharyjskiej cierpiącymubóstwo,
3) upowszechniania wiedzy o krajach Afryki Subsaharyjskiej – ichkulturze oraz aktualnych problemach i ich przyczynach,
4) realizacji celów, o których mowa w pkt 1–3, w odniesieniu do innychkrajów Trzeciego Świata, o ile będzie to leŜeć w realnychmoŜliwościach organizacyjnych Fundacji,
5) wzajemnego poznawania, zbliŜania, rozumienia i nawiązywaniaosobistych więzi między ludźmi odległych od siebie społeczeństw ikultur.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Zgodnie z § 4 statutu:
1. Fundacja moŜe realizować swój cel poprzez:

1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i młodzieŜą z krajów, októrych 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, wszczególności polskich misjonarzy,

2) bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie pomocyrzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieŜy i dzieci, które z powodu ubóstwamają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących ubóstwo,
3) organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez informacyjnych, edukacyjnych orazkulturalnych poświęconych krajom, o których mowa w § 3 – w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z młodymiodbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,
4) niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność informacyjną i popularyzatorską prowadzoną zapomocą wszelkich środków przekazu,
5) sprzedaŜ przedmiotów wytworzonych przez odbiorców pomocy organizowanej przez Fundację lub darówotrzymanych od ofiarodawców Fundacji – prowadzoną jako odpłatną działalność poŜytku publicznego wrozumieniu art. 8 ust. 1 zdanie 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia2003 roku (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności poŜytkupublicznego”,
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6) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach działania zbieŜnych 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 poŜytku 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 poŜytku 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 poŜytku publicznego zawierającą się wzakresie, 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 poŜytku publicznego zawierającą się wzakresie, 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 poŜytku publicznego zawierającą się wzakresie, którego dotyczy kod PKD 91.33.Z, z zastrzeŜeniem Ŝe postanowienie to nie ogranicza moŜliwościwspółpracy z innymi podmiotami polegającej na prowadzeniu przez Fundację działań, o których mowa w ust. 1pkt 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 wyŜej podanych kodach PKD jako odpowiednio odpłatną i/lubnieodpłatną działalność poŜytku publicznego fundacji, z wyjątkiem działalności o kodach: 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.Boraz 72.40.Z, które zdaniem Sądu wykraczają poza działalność poŜytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy odziałalności poŜytku publicznego. Decyzję tę zarząd fundacji interpretuje jako uznanie, Ŝe:
1)  sprzedaŜ przedmiotów wytworzonych przez odbiorców pomocy organizowanej przez fundację lub darówotrzymanych od ofiarodawców fundacji (w ustawie wyraźnie określona jako odpłatna działalność poŜytkupublicznego), z myślą o której wpisano do statutu PKD 52.61.Z, 52.63.A, 52.63.B – mieści się w działalności o kodziePKD 91.33.Z,
2)  posiadanie przez fundację własnej strony internetowej (co w przypadku działalności wymagającej pozyskiwaniaindywidualnych 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 młodzieŜy „Watoto” („watoto wa Afrika”oznacza w języku suahili „dzieci Afryki”).

Program „Watoto” – zasady, formy i zakres
Istotą programu jest „opieka na odległość”, jaką za pośrednictwem fundacji obejmowane są przez indywidualnychofiarodawców konkretne dzieci i młodzi ludzie z Afryki (Rwanda, Kongo Demokratyczne, Kamerun) oraz Syberii(naleŜąca do Federacji Rosyjskiej Republika Buriacji; ta część programu „Watoto” została nazwana Akcją „DzieciSyberii”). Priorytetem programu jest edukacja podopiecznych.
Pomoc w Afryce i na Syberii organizują placówki misyjne polskich zgromadzeń zakonnych, z którymi fundacjawspółpracuje:

• Zgromadzenie Sióstr SłuŜek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Mariówka 3, 26-400 Przysucha,
• Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków,
• Zgromadzenie KsięŜy Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. św. Bonifacego 9,02-914 Warszawa.

„Opiekunem na odległość” moŜe zostać kaŜdy – wśród ofiarodawców są całe rodziny, małŜeństwa, osoby samotne,klasy szkolne. Opieka polega na:
• pokryciu kosztów wykształcenia i/lub utrzymania: zwykle od 8 do 15 euro miesięcznie na jednegopodopiecznego – w zaleŜności od kraju, zakresu pomocy, etapu edukacji i rodzaju szkoły,
• indywidualnym kontakcie między „opiekunem” a podopiecznym – poprzez wymianę listów i zdjęć.

Ponadto zdarzają się sytuacje szczególne, gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc (np. w przypadku chorobypodopiecznego) – w takich sytuacjach fundacja jest w stanie pomóc dzięki środkom pochodzącym z darowiznofiarodawców na tzw. „konto wspólne” (z moŜliwością wydzielenia w ramach niego „kont celowych”, np. wpłatyprzekazane przez ofiarodawców z przeznaczeniem na leczenie konkretnej osoby potrzebującej pomocy).
Program obejmuje równieŜ – finansowane ze środków wpłaconych przez ofiarodawców dodatkowo („konto wspólne”):
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• wspieranie misyjnych ośrodków doŜywiania dla zagłodzonych dzieci,
• wspieranie innych działań pomocowych organizowanych przez misjonarzy (np. wyposaŜenie szkoły szycia dlaniepełnosprawnych w wyniku wojny).

Rolą fundacji jest pozyskiwanie ofiarodawców, przyjmowanie i ewidencjonowanie poszczególnych wpłat i ich zbiorczeprzekazywanie misjonarzom (na podstawie miesięcznych rozliczeń opartych na imiennych listach dzieci i młodychludzi będących odbiorcami pomocy), pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji i zdjęć między ofiarodawcami apodopiecznymi, organizowanie spotkań ofiarodawców z misjonarzami odwiedzającymi Polskę.
Stali ofiarodawcy programu „Watoto” („opiekunowie na odległość”) wpłacają dodatkowo po 3 zł miesięcznie napokrycie jego kosztów administracyjnych (opłaty za znaczki pocztowe, opłaty bankowe i urzędowe, konserwacjasprzętu 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, księgowość, tłumaczenialistów, prowadzenie korespondencji, projekt i aktualizacja strony internetowej – wykonywane są przez osoby tworzącefundację oraz jej współpracowników. Wszystkie osoby zaangaŜowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.
Jako część programu zarząd fundacji traktuje takŜe prace administracyjne i organizacyjne związane z akcją pomocyZgromadzenia Sióstr SłuŜek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej – „Adopcja Serca” na rzecz dzieci i młodychludzi z Rwandy i Konga Demokratycznego. „Adopcja Serca” to akcja analogiczna do akcji „Watoto”.

Program „Watoto” – podsumowanie roku 2005
Dzieci/młodzieŜ włączone do programu stałej pomocy (stan na dzień 31.12.2005): 324 osoby
– podział wg krajów: 95 (Rwanda), 183 (Kamerun), 23 (Kongo Dem.), 23 (Rep. Buriacji – Syberia);
– podział wg rodzaju szkoły: 8 studentów szkół wyŜszych, 143 uczniów szkół średnich, 173 uczniów szkółpodstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym.
Liczba ofiarodawców: 282 osoby, w tym:
– 254 osoby, które w ciągu roku objęły stałą opieką jedno lub więcej dzieci/młodych ludzi (stan na dzień 31.12.2005:249 osób – bowiem 5 osób zrezygnowało po kilku miesiącach; powstały z tego powodu deficyt został pokryty z wpłatna „konto wspólne”),
– 28 osób, wpłacających na „konto wspólne”.
Przychody – patrz: poz.: A, E, G załączonego Rachunku wyników oraz część III załączonej Informacji dodatkowej.
Koszty (w szczególności środki przeznaczone bezpośrednio na pomoc podopiecznym) – patrz: poz. B, D, Hzałączonego Rachunku wyników oraz część IV załączonej Informacji dodatkowej.
Wynik finansowy oraz środki przeznaczone, a jeszcze niewydatkowane, na realizację programu – patrz: poz.: C, Kzałączonego Rachunku wyników oraz poz. AKTYWA-B oraz PASYWA-A i PASYWA-B załączonego Bilansu.
Wszystkie sumy w EURO zostały przeliczone na złotówki – zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Zarówno w przychodach, jak i kosztach występowała tendencja rosnąca – w sposób oczywisty wynikająca zezwiększania się liczby podopiecznych i ich „opiekunów na odległosć” (stałych ofiarodawców).
W okresie sprawozdawczym zostały dla ofiarodawców i osób zainteresowanych zorganizowane następujące spotkania:

• 14 kwietnia w Warszawie – z Magdaleną Słodzinką (opowieść o podróŜy do Rwandy i Ugandy),
• 22 sierpnia w Warszawie – z s. Nikolą (ElŜbietą Wójtowicz) z Garoua Boulai w Kamerunie,
• 3 września w Krakowie – z s. Klarą (ElŜbietą Majcher) z Bertoua w Kamerunie,
• 27 września w Warszawie – z s. Katarzyną Grzybowską z Karamy w Rwandzie.

Pozyskiwanie ofiarodawców nie byłoby moŜliwe bez pomocy dziennikarzy. Materiały o programie pomocy byłypublikowane/emitowane przez: Program I Polskiego Radia (28 kwietnia), telewizję „TVN Style” (3 maja, powt. w majui sierpniu), telewizja „Polsat” (8 maja, powt. trzykrotnie na kanale „Polsat II”), tygodnik „Naj” (nr z 20-21), dziennik„Rzeczpospolita” (24 maja), Warszawski Ośrodek Telewizyjny (27 maja), „Tygodnik Powszechny” (nr 34/2928),magazyn „Świat Kobiety” (nr 15/2005), miesięcznik „Zwierciadło” (nr 12/1910), prasę regionalną.
Status organizacji poŜytku publicznego

Dn. 21.11.2005, decyzją Sad Rejonowego m. st. Warszawy (XXI Wydz. Gospodarczy KRS), w wyniku złoŜenia przezzarząd fundacji odpowiedniego wniosku zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 o działalności poŜytku publicznego i owolontariacie, fundacja uzyskała status organizacji poŜytku publicznego.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej (którą to działalność wyklucza § 6 ust. 3 statutu fundacji).
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ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 18 lutego 2005 rokuw sprawie rozpoczęcia działalności i polityki rachunkowości

Zarząd Fundacji –
1)  postanawia rozpocząć działalność Fundacji w sensie formalno-prawnym z dniem 1 marca 2005 roku,
2)  upowaŜnia i zobowiązuje Jana Kaliszewskiego, członka Zarządu Fundacji, do ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości fundacji.

Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 4 marca 2005 rokuw sprawie podjęcia współpracy z misjonarzami
1.  W celu realizacji celów Fundacji określonych w par. 3 pkt 1, 2, 3 i 5 statutu, w szczególności w formie działań, októrych mowa w par. 4 pkt 1, 2 i 6 statutu – Zarząd postanawia nawiązać współpracę z misjonarzami pracującymi wRwandzie, Kongu Demokratycznym i Kamerunie.
2.  Po przedstawieniu przez prezes Zarządu Fundacji Magdalenę Słodzinkę sprawozdania ze wstępnych rozmów iustaleń z przedstawicielami kilku zgromadzeń misyjnych Zarząd Fundacji upowaŜnia Magdalenę Słodzinkę dopodpisania stosownych umów o współpracy ze:
–  Zgromadzeniem Sióstr św. Dominika, Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków,
–  Zgromadzeniem KsięŜy Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. św. Bonifacego 9, 02-914Warszawa,
–  Zgromadzeniem Sióstr SłuŜek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Mariówka 3, 26-400 Przysucha.

Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 4 marca 2005 rokuw sprawie ochrony danych osobowych
Zarząd wyznacza swojego członka Annę śarnecką-Bareję jako osobę odpowiedzialną za realizację przez Fundacjęobowiązków określonych w ustawie (z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. ZarządupowaŜnia i zobowiązuje Annę śarnecką-Bareję do:
1)  ustalenia wewnętrznych procedur, których ustalenia wymaga ustawa,
2)  przygotowania i podjęcia wszelkich działań słuŜących realizacji określonych ustawą obowiązków fundacji, a wprzypadku potrzeby działania innych członków zarządu – kaŜdorazowego zwracania się do nich w takich sprawach,
3)  czuwania nad zgodnością działań fundacji z ustawą.

Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 20 września 2005 rokuw sprawie podjęcia współpracy z misjonarkami w Republice Buriacji
1.  W celu realizacji celów fundacji określonych w par. 3 pkt 4 i 5 statutu, w szczególności w formie działań, o którychmowa w par. 4 pkt 1, 2 i 6 statutu – Zarząd postanawia nawiązać współpracę z misjonarzami pracującymi w RepubliceBuriacji (Federacja Rosyjska).
2.  Zarząd upowaŜnia swoją prezes Magdalenę Słodzinkę do podpisania stosownej umowy o współpracy ze
Zgromadzeniem Sióstr św. Dominika, Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków.

Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 7 grudnia 2005 rokuw sprawie niektórych zakresów odpowiedzialności i upowaŜnień
Zarząd wyznacza swojego członka Jana Kaliszewskiego jako osobę odpowiedzialną za realizację przez fundacjęobowiązków określonych w ustawie (z dnia 16 listopada 2000 roku z późn. zm.) o przeciwdziałaniu wprowadzaniu doobrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz oprzeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Zarząd upowaŜnia i zobowiązuje Jana Kaliszewskiego do:
1)  ustalenia wewnętrznych procedur, których ustalenia wymaga ustawa,
2)  przygotowania i podjęcia wszelkich działań słuŜących realizacji określonych ustawą obowiązków fundacji, a wprzypadku potrzeby działania innych członków zarządu – kaŜdorazowego zwracania się do nich w takich sprawach,
3)  czuwania nad zgodnością działań fundacji z ustawą.

PRZYCHODY I KOSZTY
Patrz wyŜej: Program „Watoto” – podsumowanie roku 2005.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
zatrudnienie/wynagrodzenia: fundacja nie zatrudniała pracowników, nie zawierała umów o dzieło ani umówzlecenia; fundacja nie wypłacała wynagrodzeń
poŜyczki: fundacja nie udzielała poŜyczek
kwoty na rachunkach bankowych(stan na dzień 31.12.2005): BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Warszawa,ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa

– konto złotówkowe: 23 745,92 zł,
– konto euro: 2 810,98 zł (728,27 euro przeliczone wg kursu średniego NBPna dzień 31.12.2005 wynoszącego 3,8598 zł)
RAZEM: 26 556,90 zł

obligacje, objęte udziały/nabyte akcjew spółkach prawa handlowego: fundacja nie nabywała obligacji,
fundacja nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji w spółkach

nieruchomości i środki trwałe: fundacja nie nabywała nieruchomości ani innych środków trwałych
aktywa i zobowiązania: informację o aktywach i zobowiązaniach fundacji zawiera załączony Bilansoraz Informacja dodatkowa
działalność zlecona przez podmiotypaństwowe i samorządowe: fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lubsamorządowe
zobowiązania i deklaracje podatkowe: wszystkie dochody fundacji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowegozgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 (a takŜe pkt 6c – od chwili uzyskania statusuorganizacji poŜytku publicznego) ustawy z 15.02.1992 (z późn. zm.) o podatkudochodowym od osób prawnych, zaś zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 2 tejŜe ustawyfundacja jest zwolniona ze składania deklaracji CIT-2;

w okresie sprawozdawczym na fundacji nie ciąŜyły zobowiązania podatkowe inie była obowiązana składać deklaracji podatkowych;
suma wniesionych przez fundację opłat urzędowych wyniosła 633,50 zł (wtym m. in. opłata za obowiązkową publikację w Monitorze Sądowym iGospodarczym informacji o uzyskaniu statusu organizacji poŜytkupublicznego w wysokości 500,00 zł)

kontrola: w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Jan Kaliszewski Anna śarnecka-Bareja Magdalena Słodzinka
[podpisy członków zarządu, pieczęć fundacji]


