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 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RESTART ZA ROK 2013 
  
1.  
Fundacja ReStart 
Siedziba i adres do korespondencji: 61-066, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 
Biuro Fundacji: Fundacja w chwili obecnej nie posiada biura. 
Strona www: www.fundacjarestart.com 
E-mail: joanna.pijacka@fundacjarestart.com 
Tel. 0 695 626 730 
Data wpisu do KRS:  28 maj 2013 
Nr w KRS: 0000464056 
REGON: 302444660 
NIP: 7822561573 
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 4 osoby:  
Joanna Pijacka – Prezes Zarządu, ul. Dezyderego Chłapowskiego 16/22, 63-100 Śrem 
Maja Strzelecka – Wiceprezes Zarządu, ul. Marcelińska 36 b/9, 60-801 Poznań 
Farida Haidar – Skarbnik Zarządu, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 61-066 Poznań 
Marcin Witkowski – Sekretarz Fundacji, ul. Stanisława Taczaka 4/11, 61-818 Poznań 
 
2. 
Do celów statutowych Fundacji należy:  

Celem Fundacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i 
rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w 
szczególności małoletnim, nieletnim, starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym 
demoralizacją, wykluczeniem społecznym, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i 
bezradnym. 
I. 
Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:  

a. podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, prawnych na rzecz osób dorosłych 
oraz dzieci dotkniętych trudnościami wymienionymi w celu głównym działania Fundacji; 

b. wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków 
dla wszechstronnego rozwoju dzieci; 

c. prowadzenie działalności badawczej, promującej zdrowie i profilaktycznej skierowane wobec 
różnych grup wiekowych w zakresie poprawy jakości ich życia; 

d. wspieranie inicjatyw służących celom Fundacji oraz propagowanie nowatorskich inicjatyw w 
dziedzinach zainteresowań Fundacji z uwzględnieniem aktywizacji społeczności lokalnych; 

e. aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do 
zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, z uwzględnieniem 
wspierania dzieci i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup 
wysokiego ryzyka; 

f. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji propagujących wiedzę na temat 
radzenia sobie z problematyką pogranicza normy społecznej oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, interwencyjnej, edukacyjnej, badawczej oraz popularyzatorskiej na rzecz 
ochrony praw człowieka; 
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g. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci; 

h. prowadzenie działań związanych z organizowaniem, promowaniem i wspieraniem 
wolontariatu; 

i. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych; 

j. prowadzenie i wspieranie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczo-
wychowawczych, interwencyjnych, socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych itp. dla dzieci, 
w szczególności dla tych, które z różnych przyczyn zagrożone są wykluczeniem społecznym; 

k. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu wspieranie finansowe działalności 
statutowej Fundacji, takich jak np.: wystawy, pokazy, aukcje, eventy okolicznościowe; 

l. promocję kultury i sztuki; 

m. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

n. popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów 
spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska 
naturalnego oraz promowania rekreacji ruchowej; 

II. 
Opis działalności Fundacji ReStart podjętej w 2013 r. 
  
:: Strona internetowa Fundacji – www.fundacjarestart.com 
Począwszy od założenia Fundacji trwały bieżące prace nad rozwojem strony Fundacji. W 2014 roku 
planowana jest dalsza przebudowa strony Fundacji w kierunku jej większej funkcjonalności. Strona 
Fundacji zostanie poszerzona m.in. o galerię zdjęć Fundacji oraz o sekcję tematyczną: materiały do 
pobrania.  
 
:: realizowane projekty:  

A. PROJEKTY DOFINANSOWANE 
Wakacyjne swawole - w miesiącu sierpniu (od 5.08.2013 do 16.08.2013 ) przy współpracy z Radą 
Osiedla Jeżyce zorganizowaliśmy nieodpłatne półkolonie letnie dla dzieci z dzielnicy Jeżyce w 
Poznaniu. Projekt współfinansowany był przez Miasto Poznań. Zajęcia odbywały się na terenie SP nr 
23 w Poznaniu, w godzinach od 9.00 do 14. 00. 
Do głównych celów, jakie przyświecały nam przy realizacji oferty, było pokazanie dzieciom 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zaznajomienie z atrakcjami oferowanymi przez Miasto 
Poznań, zwiększenia zaspokojenia potrzeb rozwojowych dzieci, charakterystycznych dla danego 
wieku: zabawy, aktywności ruchowej, zdobywania wiedzy, wsparcia ze strony dorosłych oraz przede 
wszystkim pobudzenie świadomej integracji z najbliższym otoczeniem lokalnym, poznanie 
okolicznych, urokliwych miejsc na terenie dzielnicy Jeżyce. Dzieci również zachęcane były do 
czynnego uczestnictwa w zajęciach o charakterze plastycznym, które odgrywają olbrzymią rolę w 
rozwoju dziecka. Udział w tych zajęciach pozwolił pobudzić kreatywność, niósł za sobą dużo nowych 
doświadczeń i wrażeń, pomagał rozwiązywać problemy w sposób niekonwencjonalny i podawał 
alternatywne sposoby wykonania zadania. Twórczość plastyczna pomagała łączyć naukę z zabawą. 
Realizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych pozwalała natomiast na wyzwolenie w dzieciach ducha 
pozytywnej rywalizacji. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poprawić swoją kondycję fizyczną i w 
sposób aktywny spędzić czas. Zajęcia sportowe były oparte na zagadnieniach promocji zdrowia. 
Dodatkową atrakcja były wyjścia z dziećmi – basen (ul. Chwiałkowskiego), Malta (korzystanie z oferty 
Malta- ski), Stary Rynek, okolice Jeżyc.  
Przygotowany program zajęć półkolonii został podzielony w taki sposób, by każdy z uczestników 
odnalazł w nim dużo atrakcji dla siebie. Bloki tematyczne półkolonii zostały podzielone na dwie części: 
sportową i artystyczną. W ramach części sportowej uczestnicy: doskonalili grę w znanych im 
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dyscyplinach jak siatkówka czy zbijak; zapoznali się z nowymi grami i zabawami jak palant, frisbee, 
ringo, bule, speedminton; wzięły udział w zajęciach tanecznych; korzystali ze stołu do mini tenisa 
stołowego, trampoliny; kształtowali postawę sportową, postępując według zasad fair play, 
poszanowania przeciwnika oraz sędziego. Drugą częścią zajęć stacjonarnych stanowiły zajęcia 
artystyczne, podczas których dzieci: wykonywały składanki origami o tematyce wakacyjnej; 
wykorzystywały poznaną technikę do układania kolażu; wzięły udział w zajęciach muzyczno- 
rytmicznych oraz karaoke; doświadczyły profesjonalnego warsztatu z modulacji głosu; wykonały 
latawce w grupach; wzięły udział w konkursie na najładniejszy dyplom; poznały techniki wykonywania 
bransoletek i ozdób z muliny; kształtowały zdolności manualne oraz poczucie estetyki. 

 
B. INNE DZIAŁANIA 

Warsztaty pracy z ciałem metodą A. Lowena - nieodpłatne zajęcia w KonterenArt, obejmujące 7 
cotygodniowych spotkań: 17 lipca, 24 lipca, 30 lipca, 5 sierpnia, 14 sierpnia, 18 sierpnia, 26 sierpnia.  
Warsztaty miały na celu zwiększyć: odnaleźć spokój, ugruntowanie, harmonię. W trakcie 
dwugodzinnych spotkań, za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń fizycznych, pomagaliśmy: 
 
- zbudować pełniejszy kontakt z własnym ciałem; 
- polepszyć radzenie sobie ze stresem; 
- odkrywać i rozwijać swój potencjał; 
- usunąć napięcia z ciała; 
- odzyskać radość i chęć do działania; 
- dowiedzieć się więcej o sobie, od przewodnika, którym jest ciało ćwiczącego. 
 
Warsztaty komunikacji artystycznej rodzic – dziecko - nieodpłatne zajęcia w KonterenArt, 
obejmujące 4 cotygodniowych spotkań: 18 lipca, 25 lipca, 1 sierpnia, 6 sierpnia. Zajęcia miały na celu 
wzbogacenie komunikacji między rodzicem i dzieckiem. Poszukiwaliśmy wspólnie płaszczyzn 
porozumienia, punktów spójnych między członkami rodziny, dziecięcości w rodzicu, która zwiększa 
efektywność porozumiewania z młodszym pokoleniem. Uczestnicy malowali nawzajem swoje portrety 
(jak rodzic widzi dziecko, dziecko rodzica), tworzyli z liści drzewo genealogiczne, zgadywali i lepili z 
plasteliny kształty przedmiotów niespodzianek, projektowali pacynki ze skarpetek i wspólnie odgrywali 
przedstawienie kukiełkowe. 
Udział w warsztatach był bezpłatny. 
 
Płomyczek na Grobelce - Z końcem miesiąca lipca 2013r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Grupa Aktywnych Awangarda zorganizowaliśmy piknik dla uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej 
Płomyczek w Poznaniu.    
Świetlica Socjoterapeutyczna Płomyczek przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej jest placówką 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wilda. W świetlicy odbywają się działania w 
formie odrabiania lekcji, dożywiania dzieci, zajęć socjoterapeutycznych, arteterapeutycznych, 
muzycznych, relaksacyjnych, profilaktycznych. 
W celu zapewnienia dzieciom dodatkowej atrakcji przygotowaliśmy wycieczkę na dzień 20.07.2013r. w 
godzinach od 9.00 do 16.00. Zorganizowaliśmy piknik na świeżym powietrzu na terenie 
zaprzyjaźnionego Łowiska Grobelka w Kalejach. Celem podjętych przez Nas działań było zapewnienie 
dzieciom kontaktu z przyrodą, wskazanie na alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od 
kamienic i poznańskich ulic. Zadbaliśmy o konkursy ekologiczno-topograficzne oraz krajoznawcze. 
Uczestnicy wyprawy mieli możliwość zaznajomić się z mapą, nauczyć się odczytywać danych 
współrzędnych z mapy oraz orientować się w terenie przy użyciu kompasu.  
 
Monarowisko 2013 - w dniu 8 września mieliśmy przyjemność przyczynić się do ubarwienia 
Monarowiska w Rożnowicach. Prowadziliśmy stanowisko malowania ozdób na twarzach dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Ośrodek Monar w Rożnowicach był gospodarzem tegorocznego Monarowiska, czyli ogólnopolskiego 
spotkania społeczności terapeutycznych z ośrodków Monar oraz ośrodków dla bezdomnych Markot. 
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Od 6 do 8 września ponad 1000 osób reprezentujących ponad 30 placówek Monar i Markot z całego 
kraju przedstawiło w Rożnowicach swój dorobek artystyczny, uczestniczyło w sportowej rywalizacji 
oraz wzięło udział w dyskusjach z zaproszonymi gośćmi. 

VI edycja Rajdu Awangardy – Rajd Zwiadowców - Fundacja ReStart miała przyjemność wspomóc 
działania Stowarzyszenia Grupy Aktywnych Awangarda w ramach realizacji VI edycji Rajdu 
Zwiadowców. Wspomagaliśmy naszą obecnością jeden z punktów kontrolnych na trasie uczestników. 
Uczestnicy mieli w ramach naszej pracy do wykonania zadania rozwijające kreatywność oraz do 
rozwiązania łamigłówki logiczne. Gra o nazwie „Rajd Zwiadowców” (tzw. Rajd Awangardy) odbywał 
się w okolicach Dolska i Książa Wlkp. W edycji 2013 organizatorzy podnieśli poprzeczkę, stanowiącą 
wyzwanie dla najtwardszych zawodników, ponieważ dogrywka o puchar najlepszej grupy miała się 
odbywać nie tylko nocą, ale też w ciągu dnia, a więc przez 24h. Limit załóg był wyjątkowo zmniejszony 
do 10 grup, dla ogólnego bezpieczeństwa na rozległym terenie. Dodatkowo gościliśmy grupę z 
zaprzyjaźnionego Domu Dziecka z Bnina składającą się z 10 osób. Celem było osiągnięcie 
maksymalnej ilości punktów kontrolnych naniesionych na mapie. 
 
Konferencja Media – Kultura – Etyka 2013 - 20 listopada 2013 roku byliśmy jedną z jednostek 
organizacyjnych konferencji Media Kultura Etyka. Naszym zadaniem było wspomożenie organizacji 
konferencji od strony merytorycznej (konstruowanie programu konferencji) i funkcjonalnej 
(rozwieszanie plakatów, prowadzenie jednego z paneli konferencji). 
Konferencja MKE organizowana jest w Gnieźnie po raz 4 przez Zakład Teorii Badań 
Interdyscyplinarnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychologii Klinicznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo im. Alberta 
Schweitzera w Poznaniu oraz (w roku 2013 po raz pierwszy) współorganizowana przez Fundację 
ReStart. Corocznym celem było unaocznienie problemów natury humanistycznej w kontekście mediów 
i nie zawsze prohumanistycznie nastawionej współczesności. 
Cytując głównego organizatora: 
„Celem konferencji w roku 2013 – jest zwrócenie uwagi na przydatność humanistyki w społeczeństwie 
informacyjnym, na jej niezbędność w zglobalizowanym świecie funkcjonującym w warunkach 
dominacji kultury masowej, podlegającym (jak większość obecnie dziedzin życia), surowym kryteriom 
opłacalności. Zadaniem konferencji jest wskazanie wyższych, poza-biznesowych celów i funkcji nauki, 
których niebagatelna społeczna przydatność w żadnym wypadku nie może być określana czysto 
ekonomiczną miarą. Humanistyka jest niezbędnym pierwiastkiem refleksyjnym każdego 
społeczeństwa, swego rodzaju bezpiecznikiem chroniącym ludzkość przed wielowymiarowymi 
zagrożeniami, których źródłem najczęściej jest sam człowiek (doskonały przykład stanowią tutaj 
wszelkiego rodzaju autorytaryzmy).” 

:: działania promocyjne: 
Informacje dotyczące wydarzeń prowadzonych przez Fundację ReStart przekazywane były poprzez 
portal społecznościowy facebook (dotyczy to wszystkich wymienionych w punkcie 2) oraz na stronie 
tablica.pl (nabór na Wakacyjne Swawole). 
 
22 sierpnia 2013 roku w Radio Merkury w programie „ Rozmowy po zachodzie” odbyła się rozmowa 
dotycząca warsztatów pracy z ciałem metodą Aleksandra Lowena oraz ogólnych dziedzin działalności 
Fundacji ReStart.  
Link do wydarzenia: http://www.radiomerkury.pl/audycja/rozmowy-po-zachodzie_2/rozmowy-po-
zachodzie-19-22-sierpnia-2013.html 
 
:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 
 
W ramach działań w roku 2013 Fundacja ReStart nawiązała współpracę z: 
- centrum kulturalnym KontenerArt; 
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- portalem informacji kulturalnej Podotykaj sobie Poznań; 
- Stowarzyszeniem Grupa Aktywnych Awangarda;  
- Świetlicą Socjoterapeutyczną Płomyczek przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Poznaniu; 
- Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot w Rożnowicach; 
- Zakładem Teorii Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
- Zakładem Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 
- Polskim Towarzystwem im. Alberta Schweitzera w Poznaniu 
 
3.  
Fundacja ReStart nie prowadzi działalności gospodarczej.  
4.  
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały:  

Nr 1 z dn. 04.03.2013r. - przyjęcie uchwał w sprawie: nadanie statusu Fundacji ReStart, powołanie 
zarządu, powołanie rady fundacji, wskazania ministra właściwego ze względu na cele fundacji, 
upoważnienia prezesa, przyjęcia polityki rachunkowości i regulaminu obiegu dokumentów. 

Nr 2 z dn. 06.05.2013r. - uchwała w sprawie zmiany statusu Fundacji ReStart. 

Nr 3 z dn. 26.09.2013r. - omówienie bieżących spraw fundacji, podjęcie rozmów dotyczących misji i 
obszarów działań fundacji,  przedstawienie sprawozdania dotyczącego realizacja zadania pt. 
„Wakacyjne swawole”. 

Nr 4 z dn. 05.11.2013r. - omówienie strategii działań na rok 2014 z uwzględnieniem planowanych 
działań projektowych wpisujących się w program działalności Fundacji, omówienie propozycji 
przejęcia świetlicy socjoterapeutycznej Klub Puszcza w Puszczykowie, przyjęcie uchwały zarządu 
dotyczącej rodzaju statutowej działalności odpłatnej Fundacji. 

5. informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, 

  W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :  
- dotacji 5 000,00 PLN  
- darowizn 0,00 PLN  
- odsetek dopisanych 0,00 PLN  
 
6. informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,     5 002,15 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),       14,00 zł 

c) działalność gospodarczą,             0,00 zł 

d) pozostałe koszty,              0,00 zł 

7. dane o: 
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a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę. Fundacja nie prowadzi 
działalności gospodarczej. 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

W 2013 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów o pracę 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 

W 2013 Fundacja nie wypłacała członkom zarządu i innym organom Fundacji wynagrodzeń. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

W 2013 roku Fundacja zatrudniła trzy osoby na umowę zlecenie w okresie 05.08.2013 do 
17.08.2013, a wydatki łącznie wyniosły 2100,00 brutto. 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek, 

W 2013 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

Fundacja posiada rachunek bankowy w Raiffeisenpolbank: 70 1750 0012 0000 0000 2214 8017 o 
saldzie na 31.12.2014 – 256,00 złotych 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

W 2013 roku Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów i akcji. 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie, 

W 2013 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 
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 8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

W 2013 roku realizowała projekt pod nazwą „Wakacyjne swawole” półkolonie, współfinansowane 
przez Miasto Poznań. Kwota dofinansowania – 5000,00zł, koszty w wysokości 5002,15 zł. 

Wynik na tej działalności wyniósł -2,15 zł 

 9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja za rok 2013 złożyła deklarację CIT-8 oraz deklarację PIT 4R we właściwych terminach. 

 
 

Joanna Pijacka                                                                                                
Prezes Fundacji ReStart                                                                         

 


