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 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RESTART ZA ROK 2015 
  
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.  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 w obszarze:  

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
• działalności charytatywnej; 
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
• ochrony i promocji zdrowia; 
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
• działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
• wypoczynku dzieci i młodzieży; 
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• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
• turystyki i krajoznawstwa; 
• porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
• obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                  

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
• ratownictwa i ochrony ludności 
• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 
• upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
• działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
• promocji i organizacji wolontariatu; 
• pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
• działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
• działalności na rzecz organizacji pozarządowych  

 
 
II. 
Opis działalności Fundacji ReStart podjętej w 2015r. 
  
:: realizowane projekty:  
 

A. PROJEKTY DOFINANSOWANE 
 
Podwórkowy Klub Talentów – 2015 – UMP 

• organizacja czasu wolnego dla 100 dzieci i młodzieży z ul. Nadolnik 15 (blok socjalny) i okolic 
oraz z ul. Fabrycznej 18 (blok socjalny) i okolic w wieku od 7 do 18 r. ż w formie racy 
podwórkowej wykorzystując przy tym elementy metody pracy socjalnej, jaką jest streetworking 
(stworzenie kluby talentów). 

• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, rodzin i całej społeczności lokalnej ulicy Fabrycznej 
18 i okolic oraz ul. Nadolnik 15 i okolic do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej po przez organizacje wielu inicjatyw 
lokalnych oraz rozwój młodzieżowego wolontariatu wśród uczestników projektu. 

• Organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rodzin, 
• Wykorzystywanie alternatywnych form pracy podczas zajęć podwórkowych dla dzieci i 

młodzieży  
• Utrzymanie relacji wzajemnego zaufania wewnątrz środowiska po przez spotkania ze 

streetworkerem 
• Integracja dzieci i młodzieży 
• Aktywizacja do działania dzieci i młodzieży  
• Zwiększenie oferty spędzania aktywnie czasu wolnego z ww. rejonów, 
• Promocja działań wolontarystycznych dzieci i młodzieży, 
• Zminimalizowanie poczucia wyobcowania,  
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• Rozwijanie form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zwiększenie dostępności do 
sektora usług społecznych poprzez poradnictwo, doradztwo i konsultacje w relacji 
streetworker – społeczność lokalna ul. Fabrycznej i okolic, 

• Nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną,  
• Stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców z 

ww. rejonów, 
• Przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji w społeczeństwie 

 
TEMIDA – 2015 - WUW 

• zwiększenie ilości godzin udzielanych bezpłatnie porad prawnych na terenie gminy Mosina, 
Puszczykowo, Kórnik, Czempiń, Krzywiń oraz Kościan  

• zwiększenie świadomości mieszkańców w gminach Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Czempiń, 
Krzywiń oraz Kościan w zakresie praw i obowiązków obywatelskich 

• udzielenie wsparcia przy rozwiązaniu trudności i problemów życiowych osób zagrożonych z 
różnych przyczyn wykluczeniem społecznym 

• udzielenie wsparcia prawnego Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej w gminach Mosina, 
Puszczykowo, Kórnik, Czempiń, Krzywiń oraz Kościan  

• budowanie pozytywnego obrazu roli adwokata oraz systemu prawnego w oczach 
mieszkańców mniejszych gmin województwa wielkopolskiego, a co za tym idzie zwiększanie 
poczucia bezpieczeństwa i zaufania względem władzy wykonawczej województwa 

 
Klub PUSZCZA – 2015 – Urząd Miejski Puszczykowo  

• wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży 
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z pomocy, 
• zapobieganie marginalizacji społecznej 
• polepszenie funkcjonowania dziecka w środowisku społecznym (rodzina, szkoła, grupa 

rówieśnicza) 
• 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 

• Prowadzenie specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych 
• Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców 
• Poradnictwo indywidualne i rodzinne 
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  
• Uzupełnianie zaległości szkolnych (pomoc w uczeniu się i w odrabianiu lekcji) 
• Dożywianie dzieci i młodzieży objętych programem 
• Superwizja pracy osób realizujących program socjoterapeutyczny dla dzieci  
• i młodzieży 
• Organizacja i prowadzenie wolontariatu 

 
Młodzieżowy Miejski Skwer – 2015 – UMP 

• organizacja czasu wolnego dla 20 dzieci przebywających głównie poza miejscem 
zamieszkania z dzielnicy Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

• Zorganizowanie dla dzieci zajęć o charakterze plastycznym i sportowym 
• Zapewnienie dzieciom możliwości wypoczynku połączonego z wysiłkiem fizycznym 

zapewniającym odreagowanie negatywnych emocji 
• Pokazanie dzieciom alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego 
• Integracja dzieci i młodzieży z rejonu  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i wzbudzanie w nich 

poczucia przynależności i troski o społeczność lokalną 
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Latawce Dmuchawce – 2015- UMP  
• organizacja wypoczynku letniego dla 20 dzieci z rodzin ubogich z dzielnicy Jeżyce 
• zorganizowanie dla dzieci zajęć o charakterze plastycznym 
• zapewnienie dzieciom możliwości wypoczynku połączonego z wysiłkiem fizycznym 

zapewniającym odreagowanie negatywnych emocji 
• pokazanie dzieciom alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego 

 
 

B. INNE DZIAŁANIA 
 
:: 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 
ngo.org (informacje dotyczące nieodpłatnych szkolenia w ramach projektu Podwórkowy Klub 
Talentów), poprzez rozwieszanie plakatów promocyjnych 
 
 
:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 
 
W ramach działań w roku 2015 Fundacja ReStart nawiązała współpracę lub kontynuowała współpracę  
z: 
- Stowarzyszeniem Grupa Aktywnych Awangarda;  
- Świetlicą Socjoterapeutyczną Płomyczek przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Poznaniu; 
- Urzędem Miasta Poznania 
- Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim  
- Stowarzyszeniem PISOP 
- Stowarzyszeniem Razem Na Głównej 
- Stowarzyszeniem Przystanek Folwarczna 
- Radą Osiedla Jeżyce 
- Radą Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole 
- Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu 
 
3.  
Fundacja ReStart nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 
4.  
Posiedzenia Zarządu Fundacji ReStart oraz zakres tematyczny podczas posiedzeń mające 
miejsce w okresie sprawozdawczym:  

Protokół z dn. 18.02.2015r. – omówienie spraw bieżących, w tym zakresu pozyskanych dofinansowań 
na realizację zadań w roku 2015, omówienie strategii realizacji projektów. 

Protokół z dn. 26.06.2015r. - uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i 
merytorycznego, omówienie spraw bieżących 

Protokół z dn. 03.09.2015r. - omówienie bieżących spraw fundacji, omówienie etapów realizowanych 
projektów w roku 2015 

Protokół z dn. 30.11.2015r. – Podsumowanie realizacji projektów zakańczanych na przełomie 
miesiąca listopada i grudnia 2015r., omówienie spraw bieżących, ustalenie podziału zadań w celu 
składania ofert na rok 2016 
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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 2015 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :  
 
- dotacji 141 000,00 PLN  

- darowizn 11 328,27 PLN  

- pozostałe przychody operacyjne 0,34 PLN 

- pozostałe przychody finansowe 7,86PLN  

 
6. informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,     149 623,52 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),       2 829,99 zł 

c) działalność gospodarczą,             0,00 zł 

d) pozostałe koszty,              151,24 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 2015 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 11 osób. 

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 2015 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 2015 Fundacja nie wypłacała członkom zarządu i innym organom Fundacji 
wynagrodzeń. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
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W roku 2015 Fundacja dokonała wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w 113 578,45 
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 2015 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 31.12.2015 – 742,41 złotych 

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

W 2015 roku Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów i akcji. 

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

W 2015 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

W 2015 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 2015 roku realizowała projekty: 

Podwórkowy Klub Talentów – UMP – 2015 (20.000 zł), koszty w wysokości 21 600,00 zł. 

Klub PUSZCZA – 2015 – Urząd Miejski Puszczykowo – 2015 (86 886,13 zł),  koszty w wysokości 
92 484,36 zł. 

Temida – 2015 – Wojewoda Wielkopolski – (20 000,00 zł), koszty w wysokości 21 100,00 zł. 

Latawce Dmuchawce – UMP 6 000,00, koszty w wysokości 6 000,00 zł. 

Młodzieżowy Miejski Skwer – UMP (8 000,00 zł), koszty w wysokości  8 000,00 zł. 

 

Z tytułu realizowanych projektów Fundacja nie odniosła zysk. Wszystkie sprawozdania z 
realizowanych zadań zostały złożone w terminie i zatwierdzone. 
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 9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja za rok 2015 złożyła deklarację CIT-8 oraz deklarację PIT 4R we właściwych terminach. 

 
 

Joanna Pijacka                                                                                                        
Prezes Fundacji ReStart 


