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 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RESTART ZA ROK 2014 
  
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 2014r. 
  
:: realizowane projekty:  
 

A. PROJEKTY DOFINANSOWANE 
 

Fabryka Talentów – UMP – 2014 (15.000 zł) 

• planowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ich miejscu zamieszkania w formie pracy 
podwórkowej i streetworkingu 

• organizacja warsztatów, których celem będzie wydobycie ukrytych talentów naszych 
podopiecznych takich jak taniec, aktorstwo, gra na instrumentach, żonglerka i inne. 

• przezwyciężenie barier społecznych, takich jak zagrożenie wykluczeniem i marginalizacją 
społeczną mieszkańców ul. Fabrycznej 18 i okolic oraz ul. Nadolnik 

• oraz interakcję społeczną mieszkańców polegającą na wzajemnym oddziaływaniu jednostek 
względem siebie, co prowadzić do integracji społecznej, która jest kluczem do stworzenia 
otwartej relacji przynależności społeczno-lokalnej mieszkańców do których kierowany jest 
projekt „Fabryka Talentów”, 

• tworzenie bazy kompetentnych streetworkerów na terenie miasta Poznania  
i podnoszenie kompetencji osób pracujących w środowisku dzieci  
zagrożonych wykluczeniem, 

• zaangażowanie w działania wolontarystyczne osób chcących nieś pomoc tym, którzy 
najbardziej tego potrzebują 

 
Klub PUSZCZA – 2014 – Urząd Miejski Puszczykowo – 2014 (90.000 zł)  
Cel główny projektu 
Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży 

• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z pomocy ośrodka, 
• zapobieganie marginalizacji społecznej, 
• polepszenie funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym (rodzina, szkoła, grupa 

rówieśnicza), 
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• zmniejszenie poziomu zaburzeń emocjonalnych (np. lęki, fobie, depresja, nieadekwatne 
poczucie własnej wartości) oraz zaburzeń zachowania ( np. nadpobudliwość, agresja, 
wycofanie, nadmierna uległość), występujących u dzieci i młodzieży 
 

Drabina Do Zielonych Gwiazd – 2014 – Wojewoda Wielkopolski – (7680 zł) 
Cel ogólny: 
zapewnienie młodzieży alternatywy kreatywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego z 
jednoczesnym przeprowadzeniem edukacji ekologicznej i budowaniem pozytywnego stosunku wobec 
ochrony środowiska 
Cele szczegółowe: 

• edukacja ekologiczna młodzieży 
• kształtowanie umiejętności bycia w grupie, respektowania celów swoich i grupowych 
• budowanie poczucia przynależności 
• wskazanie ciekawych form samorealizacji 
• nabycie nowych umiejętności, kształtowanie siły charakteru i kreatywności w działaniu 
• wyłonienie liderów szkolnej społeczności 
• nauka organizacji i planowania własnych działań 
• zwiększenie liczby przedsięwzięć i akcji skierowanych do uczniów szkół mieszkańców miasta 
• pogłębianie wiedzy na temat istniejących placówek i istniejących instytucji zajmujących się 

szeroko rozumianą ochroną środowiska 
• edukacja ekologiczna młodzieży 
• oczyszczenie wyznaczonego terenu leśnego z zaśmiecenia 
• zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego dnia  
• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody 
• rozbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poza aglomeracją miejską 

 
Drabina Do Zielonych Gwiazd – 2014 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – (5000 zł) 
Cel ogólny: 
Przygotowanie oferty warsztatów socjoterapeutycznych i działań w plenerze dla 20 dzieci ze szkół 
gimnazjalnych z dzielnicy Wilda  
Cele szczegółowe: 

• wzrost wiedzy na temat ekologii 
• kształtowanie umiejętności bycia w grupie, respektowania celów swoich i grupowych 
• wzrost poczucia przynależności 
• wskazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu  
• nabycie nowych umiejętności kreatywnego działania  
• zwiększenie wiedzy na temat istniejących placówek i istniejących instytucji zajmujących się 

szeroko rozumianą ochroną środowiska  
• oczyszczenie wyznaczonego terenu leśnego z zaśmiecenia 

 
Poznajmy się. Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczenie społecznym w mieście Poznań - Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – (4996 zł) 
 
Jeżyckie, Sąsiedzkie Świętowanie – UMP 9050,00 
Cel ogólny: 
Integracja 100 mieszkańców Jeżyc, w tym w szczególności seniorów a także osób dorosłych, dzieci 
po przez uczestnictwo w warsztatach, zajęciach artystycznych o tematyce świątecznej oraz w 
spotkaniu wigilijnym. 
Cele szczegółowe: 

• Aktywizacja mieszkańców Jeżyc poprzez warsztaty artystyczne i spotkanie opłatkowe, 
• Aktywizacja ponadpokoleniowa mieszkańców Jeżyc  
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Joga nie zna wieku – UMP (3000 zł) 
Cel główny:  
Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej 15 osób w wieku 60 +  z dzielnicy Jeżyce w Poznaniu  
Cele szczegółowe:  

• poprawa kondycji fizycznej 15 seniorów z dzielnicy Jeżyce 
• poprawa ogólnego stanu zdrowia (wzmocnienie mięśni dna miednicy, wzmocnienie 

kręgosłupa) 
• zwiększenie ilości miejsc na dzielnicy Jeżyce do zapoznania się osób w wieku senioralnym 
• poprawa samopoczucia i wyciszenie   

 
 

B. INNE DZIAŁANIA 
 
Rajd Płomyczka 2014 – zadanie niefinansowane ze środków publicznych 

- organizacja pieszych wycieczek krajoznawczych dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej 

Płomyczek 

Strefa Kultury Sołacz - zadanie niefinansowane ze środków publicznych 
Fundacja ReStart wsparła działania Fundacji Good Time wzbogacając oferowane warsztaty 
następującymi działaniami:  
Warsztaty pracy z ciałem metodą A. Lowena - nieodpłatne zajęcia w Strefa Kultury Sołacz, 
obejmujące 5 cotygodniowych, weekendowych spotkań.  
Warsztaty miały na celu odnalezienie spokoju, ugruntowania, harmonii. 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 artystyczne dla dzieci - nieodpłatne zajęcia w Strefa Kultury Sołacz, obejmujące 6 
cotygodniowych, weekendowych spotkań. Zajęcia miały na celu wzbogacenie wyobraźni dzieci i 
młodzieży. Pobudzaliśmy dzieci do kreatywności, daliśmy możliwość pracy z różnego rodzaju 
materiałami, min. drewno, skóra, makaron.  
 
 
:: 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, ngo.org (informacje dotyczące nieodpłatnych szkolenia w ramach projektu Fabryka 
Talentów)  
 
 
:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 
 
W ramach działań w roku 2014 Fundacja ReStart nawiązała współpracę z: 
- Stowarzyszeniem Grupa Aktywnych Awangarda;  
- Świetlicą Socjoterapeutyczną Płomyczek przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Poznaniu; 
- Urzędem Miasta Poznania 
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- Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim  
- Fundacją Good Time 
- Stowarzyszeniem PISOP 
- Stowarzyszeniem Razem Na Głównej 
- stowarzyszenie Przystanek Folwarczna 
- Rada Osiedla Jeżyce 
- Szkoła Podstawowa nr 26 w Poznaniu 
 
3.  
Fundacja ReStart nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
4.  
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały:  

Nr 1 z dn. 22.01.2014r. – omówienie spraw bieżących, w tym zakresu pozyskanych dofinansowań na 
realizację zadań w roku 2015. 

Nr 2 z dn. 23.06.2014r. - uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego, 
omówienie spraw bieżących 

Nr 3 z dn. 17.09.2014r. - omówienie bieżących spraw fundacji, omówienie strategii działań na rok 
2015 z uwzględnieniem planowanych działań projektowych wpisujących się w program działalności 
Fundacji, omówienie realizowanych projektów w roku 2014 

Nr 4 z dn. 02.12.2014r. - omówienie spraw bieżących, podsumowanie kończącej się realizacji 
projektów z końcem roku 2014, omówienie sprawozdań z realizacji projektów Młodzieżowy Miejski 
Skwer oraz Latawce Dmuchawce  

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 2014 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :  
 
- dotacji 134 886,00 PLN  

- darowizn 8 980,00 PLN  

- odsetek dopisanych 0,00 PLN  

 
6. informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,     141 816,58 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),       0,00 zł 

c) działalność gospodarczą,             0,00 zł 
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d) pozostałe koszty,              16,15 zł 

7. dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2014 Fundacja ReStart nie 
zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Zatrudnienia w ramach Fundacji zawierane 
są w ramach umów zlecenie. Fundacja ReStart zatrudniała osoby na umowę zlecenie w 
charakterze osób prowadzących warsztaty w różnej tematyce: łącznie 14 osób, na 
stanowisku pedagog socjoterapeuta: 4 osoby, osoba do prowadzenia szkoleń: 1 osoba, 
na stanowisku streetworkera; 1 osoba oraz do prowadzenia księgowości: 1 osoba. 

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, 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja w 2014 nie zatrudniała osób na 
umowę o pracę. Fundacja nie przekazywała dodatkowych świadczeń. 

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 2014 Fundacja nie wypłacała członkom zarządu i innym organom Fundacji 
wynagrodzeń. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

W roku 2014 Fundacja dokonała wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w 66 153,47 
zł. Fundacja nie przekazywała dodatkowych świadczeń. 

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 2014 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 – 517,95 złotych 

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

W 2014 roku Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów i akcji. 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie,  
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W 2014 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

W 2014 roku Fundacja nie nabywała środków trwałych 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 

 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 2014 roku realizowała projekty: 

Fabryka Talentów – UMP – 2014 (15.000 zł), koszty w wysokości 15 450,00 zł. 

Klub PUSZCZA – 2014 – Urząd Miejski Puszczykowo – 2014 (90.000 zł),  koszty w wysokości 
94 882,55 zł. 

Drabina Do Zielonych Gwiazd – 2014 – Wojewoda Wielkopolski – (7680 zł), koszty w wysokości 
8340,00 zł. 

Drabina Do Zielonych Gwiazd – 2014 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – (5000 zł), koszty w 
wysokości 8215,83 zł. 

Poznajmy się. Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczenie społecznym w mieście Poznań - 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – (4996 zł), koszty w wysokości 4 996,00 zł. 

Jeżyckie, Sąsiedzkie Świętowanie – UMP 9050,00, koszty w wysokości 8734,40 zł. 

Joga nie zna wieku – UMP (3000 zł), koszty w wysokości 3000,00 zł. 

 

Z tytułu realizowanych projektów Fundacja nie odniosła zysk. Wszystkie sprawozdania z 
realizowanych zadań zostały złożone w terminie i zatwierdzone. 

 

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

Fundacja za rok 2014 złożyła deklarację CIT-8 oraz deklarację PIT 4R we właściwych terminach. 

 
 

Joanna Pijacka                                                                                                        
Prezes Fundacji ReStart 


