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 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI RESTART ZA ROK 2016 
  
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: kontakt@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; 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
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• 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 
 
Rodzic Najlepszym Nauczycielem Dziecka – UMP 

• Cykl wykładów na temat zagrożeń współczesnego świata wobec dziecka tj.: 
- Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, nikotynizm 
- Przemoc-konflikty w środowisku rówieśniczym 
- Relacje rodzic – dziecko, jako zagrożenie dla rozwoju młodego pokolenia 
- Przedwczesna inicjacja seksualna 
- Niebezpieczeństwo w sieci 
- Sponsoring nastolatków 
- Zaburzeń odżywiania 
- Występowanie stanów depresyjnych u dzieci i młodzieży 

• Cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców 
- Wzmacnianie więzi rodzinnych 
- Nabywanie umiejętności porozumiewania się w relacji rodzic – dziecko 
- Zachowania w sytuacji konfliktu w relacji rodzic – dziecko 
- Poprawnej i efektywnej komunikacji miedzy rodzicem a dzieckiem 
- Co zrobić, aby dziecko nam ufało?  
- Jak rozpoznawać zagrożenia wpływające na zachowanie mojego dziecka? 
- Co zrobić, aby moje dziecko było bezpieczne nie ograniczając przy tym jego autonomii? 
- Różnice między dyscypliną a przemocą wobec dziecka 

• Możliwość skorzystania z bezpłatnej indywidualnej konsultacji psychologicznej 
• Rodzinne „półkolonie”  (wyście do kina, nad Maltę, Nowe ZOO, itp.) 
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• Warsztaty artystyczne dla całej rodziny 
 

 
Młodzieżowy Miejski Skwer 2016 - UMP 

• uczestnictwo w spotkaniach z animatorami, podczas których uczestnicy poznali nowe techniki  
plastyczne  

• uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych i rajdzie rowerowym 
• uczestnictwo w grze terenowej, pozwalającej zapoznać się z historią wybranej części miasta 

Poznań 
• uczestnictwo w wycieczkach poza miasto Poznań – wycieczka do Kłodawy i  do Biskupina   

 
Klub PUSZCZA 2016 – 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 

 
 

Centrum Inicjatyw Lokalnych KOBYLEPOLE- UMP  
• Powołanie Biura Mieszkańców CIL - miejsce spotkań, wymiany doświadczeń oraz zgłaszania 

inicjatyw 
• Organizację spotkań informacyjno – edukacyjnych - służyć ma podnoszeniu jakości życia 

poprzez dbania o wspólną przestrzeń społeczną, jak również podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa w społeczności lokalnej 

• Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych - działanie służyć ma budowaniu poczucia 
przynależności, koncentrowaniu na wspólnym celu i działaniu 

• Organizacja warsztatów dla społeczności lokalnych - podnoszenie poziomu wiedzy, 
umiejętności oraz możliwości poznawczych uczestników warsztatów 

• Organizacja konkursu „Dla siebie i innych” - wyłonienie i sfinansowanie inicjatyw oddolnych 
 
 
Przeźrocza z wakacji - UMP 

• wyjście w plener w celu wykonania fotografii,  
• zorganizowanie warsztatu z tworzenia animacji multimedialnych, 
• uczestnictwo w kinie plenerowym w części osiedla Kobylepole oraz Antoninek, 
• uczestnictwo w wyjściach integracyjnych i rekreacyjnych na terenie miasta Poznań 

 
Wakacyjne foku miku – WRK, UMP, UE 
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• Głównym celem jest  
Integracja 25 dzieci i młodzieży z Centrum Miasta Poznania, Stare Miasto w obrębie Rybaki – 
Grobla, Stary Rynek – Królowej Jadwigi poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży w wieku 6 – 18 lat.  
• Cele szczegółowe projektu: 
- obserwacja i wstępna diagnoza potrzeb mieszkańców biorących udział w projekcie na terenie 
dzielnicy Stare Miasto w określonym w projekcie obszarze 
- planowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ich miejscu zamieszkania i okolicy w formie 
pracy podwórkowej i streetworkingu 
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, ich rodzin i całej społeczności lokalnej wskazanego 
obszaru w uczestnictwie w życiu społecznym, pomoc w  przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej 
oraz planowanie czasu wolnego w formie podwórkowej. 

 
 
Magia Świąt – UMP 

• Zorganizowanie dwóch koncertów kolęd dla każdego z rejonów osobno 
• Działania animacyjne podczas spotkania wigilijnego 

 
Współudział w projekcie „Przestrzenie poznania” realizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu. 
 
 
 

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 działań ) oraz na 
stronie fundacji ReStart, poprzez rozwieszanie plakatów promocyjnych 
 
 
:: nawiązanie współpracy i partnerstwa: 
 
W ramach działań w roku 2016 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 Razem Na Głównej 
- Stowarzyszeniem Przystanek Folwarczna 
- Radą Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole 
- Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu 
- Szkoła Podstawowa nr 82 w Poznaniu 
- Szkoła Podstawowa nr 55 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. 04.02.2016r. – omówienie spraw bieżących, w tym zakresu pozyskanych dofinansowań 
na realizację zadań w roku 2016, omówienie strategii realizacji projektów. 
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Protokół z posiedzenie Konwentu Fundatorów Fundacji ReStart dnia 06.05.2016 – podjęcie uchwały w 
sprawie zmiany nazwy Fundacji, podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby Fundacji, 
podjęcie uchwały w sprawie zapisów par. 15 ust 2 oraz par. 16 ust. 1 statutu Fundacji, podjęcie 
uchwały w sprawie dokonania zmian osobowych w zarządzie Fundacji 

Protokół z posiedzenie Zarządu Fundacji ReStart dnia 06.05.2016 – omówienie bieżących spraw 
związanych z realizowanymi projektami, omówienie zagadnień związanych ze stroną Fundacji, 
omówienie nowych osób w Zarządzie  - wyjaśnienie obszaru działań Fundacji „ReStart” 

Protokół z posiedzenie Konwentu Fundatorów Fundacji ReStart z dnia 23.06.2016 – przywrócenie 
stanu na dzień 06.05.2016 – odwołanie uchwały w sprawie zmiany nazwy Fundacji, uchwały  
w sprawie zmiany adresu siedziby Fundacji, uchwały w sprawie zapisów par. 15 ust 2 oraz par. 16 ust. 
1 statutu Fundacji oraz uchwały w sprawie dokonania zmian osobowych w zarządzie Fundacji 

Protokół z dn. 30.06.2016r. - uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  
i merytorycznego, omówienie spraw bieżących 

Protokół z dn. 15.09.2016r. - omówienie bieżących spraw fundacji, omówienie etapów realizowanych 
projektów w roku 2017 

Protokół z dn. 17.11.2016r. – Podsumowanie realizacji projektów zakańczanych na przełomie 
miesiąca listopada i grudnia 2016r., omówienie spraw bieżących, ustalenie podziału zadań w celu 
składania ofert na rok 2017 

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 2016 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :  
 
- dotacji 167 417,11 PLN  

- darowizn 22 140,49 PLN  

- przychody z działalności statutowej odpłatnej  2 000,00 PLN 

- pozostałe przychody operacyjne 0,60 PLN 

- pozostałe przychody finansowe 260,64 PLN  

 
6. informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych,     187 075,46 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),          58,50 zł 

c) działalność gospodarczą,               0,00 zł 

d) pozostałe koszty,              123,39 zł 
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e) koszty działalności statutowej odpłatnej        2 000,00 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 2016 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 13 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 2016 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 2016 Fundacja nie wypłacała członkom zarządu i innym organom Fundacji 
wynagrodzeń. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

W roku 2016 Fundacja dokonała wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie w  114 821,08 
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 2016 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 31.12.2016 – 2 695,27 złotych 

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

W 2016 roku Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów i akcji. 

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

W 2016 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości. 
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i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

W 2016 roku Fundacja nie nabywała środków trwałych 

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

aktywa – 3 313,21 zł 

zobowiązania – 0,00 zł 

 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 2016 roku realizowała projekty: 

Rodzic Najlepszym Nauczycielem Dziecka – UMP (20,000 zł), koszty w wysokości 21 600,00 zł. 

Klub PUSZCZA 2016 – Urząd Miejski Puszczykowo (87 892,11 zł),  koszty w wysokości 
94 752,11 zł. 

Przeźrocza z wakacji – UMP (5000,00 zł), koszty w wysokości 5000,00 zł. 

Centrum Inicjatyw Lokalnych KOBYLEPOLE – UMP 39 525 zł, koszty w wysokości 44 225 zł. 

Młodzieżowy Miejski Skwer 2016 – UMP (8 000,00 zł), koszty w wysokości  8 000,00 zł. 

Wakacyjne Fiku Miku – 5000,00 zł. 

Magia Świąt – UMP (2000,00 zł) koszty w wysokości 2000,00 zł. 

 

Z tytułu realizowanych projektów Fundacja nie odniosła zysku. 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 2016 złożyła deklarację CIT-8 oraz deklarację PIT 4R we właściwych terminach. 

 
 

Joanna Pijacka                                                                                                        
Prezes Fundacji ReStart 


