Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
za rok 2016

I. Dane organizacji
Nazwa fundacji: Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
Siedziba i adres: Warszawa 02-757, ul. Steinhausa 2/52
Data utworzenia: 6.01.2010
Data rejestracji w KRS: 26.01.2010
Nr KRS: 0000347294
NIP: 521 355 36 59
REGON: 142210279
Zarząd
Prezes: Karolina Elbanowska
Członkowie Zarządu: Tomasz Elbanowski, Małgorzata Lusar, Karol Lusar
Cele statutowe
Reprezentowanie interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. Działanie
na rzecz polityki prorodzinnej. Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów
niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których
skutki będą korzystne dla rodziców i dzieci. Pomoc prawna rodzicom, których prawa są
naruszane, oraz ochrona prawna rodzin.
II. Opis działalności statutowej w roku 2016
1. Prowadzenie "Telefonu Wsparcia Rodziców"


Fundacja kontynuowała prowadzenie "Telefonu Wsparcia Rodziców" dla rodzin
pokrzywdzonych lub zagrożonych pochopnym odebraniem dzieci. W roku 2016 pomoc
otrzymało blisko 200 rodzin z całej Polski. Koordynatorka "Telefonu Wsparcia" pomagała
rodzicom w kontaktach z instytucjami, pisaniu pism, postępowaniach sądowych. Fundacja
kontaktowała również rodziców z instytucjami udzielającymi wsparcia materialnego,
psychologicznego oraz pomocy prawnej.

2. Kampania informacyjna o przepisach uprawniających rodziców do zwrotu za podręczniki


Fundacja od lipca do września 2016 r. prowadziła piątą już kampanię informacyjną „Zwrot
za podręczniki” o przepisach uprawniających rodziców do refundacji kosztów zakupu
podręczników niezależnie od kryterium dochodowego. Pomoc rodzicom polegała m. in. na
szczegółowym wyjaśnieniu wymogów formalnych, jakie muszą być spełnione, by
wnioskować o refundację, przedstawieniu pełnej informacji na temat stanu prawnego oraz
opracowaniu i udostępnieniu różnych wzorów wniosków.

3. Kampania informacyjna "Jak odliczyć ulgę na dzieci w 2016 roku?"


Fundacja od lutego do końca kwietnia 2016 r. prowadziła kampanię informacyjną
dotyczącą warunków uzyskania ulgi prorodzinnej. Rodzice mogli uzyskać informacje na
temat wysokości ulgi, obowiązujących limitów odliczeń oraz dokumentów niezbędnych do
ustalenia prawa do odliczenia. Poradnik internetowy był źródłem informacji dla ponad 14
tys. osób.

4. Kampania informacyjna nt. świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”


Fundacja przygotowała dla rodziców poradnik o zasadach przyznawania i wypłaty
świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”. Znalazły się w nim między nimi:
informacje o wymaganych dokumentach, terminach wypłaty i zasadach obliczania
dochodu przy świadczeniu na pierwsze dziecko, oraz odpowiedzi na pojawiające się
pytania, np. dotyczące rodzin niepełnych czy nadzoru nad wykorzystaniem środków.
Poradnik w 2016 roku był źródłem informacji dla blisko 60 tys. osób.

5. Kampania informacyjna "Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł po urodzeniu dziecka"


Fundacja opracowała poradnik na temat świadczeń rodzicielskich wypłacanych rodzicom,
którzy nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego (nie podlegają ubezpieczeniu
chorobowemu). W poradniku znalazły się informacje na temat czym jest samo świadczenie
i komu przysługuje, zasad jego przyznawania oraz procedury przyznawania świadczenia.

6. Prowadzenie „Telefonu Szkolnego” i „Poradnika szkolnego”


Fundacja kontynuowała prowadzenie "Telefonu Szkolnego" dla rodziców i nauczycieli z
dyżurami eksperta ds. sprawa oświatowego, metodyka nauczania początkowego oraz
doświadczonego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Rodzice mogli uzyskać porady na
temat przepisów prawa oświatowego, procedur dotyczących szkół i przedszkoli: np.
rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy
placówek, rozwiązania problemów z dostępnością edukacji i jej standardami. Nauczyciele
mogli uzyskać informacje w kwestii nauczania dzieci sześcioletnich, dzieci z dysfunkcjami
rozwojowymi i innych kwestii dydaktyczno-wychowawczych, współpracy z rodzicami i in.



Infolinii towarzyszył „Poradnik szkolny” - zamieszczony na stronie internetowej i na
bieżąco aktualizowany poradnik odpowiadał na zgłaszane w "Telefonie Szkolnym"
zapytania i problemy.

7. Projekt „Mama nie jest sama”


Fundacja przygotowała nową formę pomocy dla matek, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej spowodowanej np.: chorobą dziecka w okresie prenatalnym, trudną
sytuacją ekonomiczną, choroba nowotworową w okresie ciąży. Projekt „Mama nie jest
sama” to: portal internetowy dedykowany mamom, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej i osobom, które chcą jej pomóc; telefon informacyjno-pomocowy dla mam z
dyżurami ekspertów (lekarza, psychologa, położnej, prawnika); kampania informacyjna o
formach wsparcia dla mam potrzebujących pomocy.

8. Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej


Fundacja zorganizowała m. in. w Ożarowie Mazowieckim (5.10), Opocznie (10.10),
Jabłonnej (11.10) szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Asystentów Rodziny: "Specyficzne uwarunkowania pracy
z rodziną wielodzietną". Warsztat prowadził Jan Urmański - socjolog, ojciec piątki dzieci, w
przeszłości m. in. społeczny kurator sądowy.

9. Uczestnictwo w pracach legislacyjnych


Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w charakterze strony społecznej w pracach nad
aktami prawnymi wpływającymi na sytuację rodzin, rodziców i dzieci oraz system edukacji,
poprzez udział w posiedzeniach komisji sejmowych i przygotowywanie opinii dot.
projektów ustaw i rozporządzeń, m.in.:
- uwagi odnośnie zmian w finansowaniu edukacji domowej, wprowadzonych
rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku
(styczeń 2016),
- opinia Fundacji na temat rządowego programu "Rodzina 500 plus" (styczeń 2016),
- stanowisko Fundacji w sprawie projektu podstawy programowej wychowania
przedszkolnego przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 26 lutego 2016 r.
(marzec 2016),
- stanowisko Fundacji w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (wrzesień 2016).

10. Udział w debacie społecznej dot. tematów ważnych dla rodziców


liczne artykuły, wypowiedzi prasowe, radiowe i telewizyjne

11. Działalność w sferze publicznej prowadzona na rzecz rodziców, rodzin i ich praw





Spotkanie przedstawicieli Fundacji z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim.
Rozmowy dotyczyły konieczności głębokiej zmiany prawa pozwalającego urzędnikom na
pochopne odbieranie dzieci (luty 2016).
Spotkanie przedstawicieli Fundacji z minister edukacji Anną Zalewską. Na spotkaniu
przekazano głosy rodziców dotyczące problemów z miejscami dla sześciolatków w
zerówkach. Minister zapowiedziała zajęcie się przez MEN przypadkami łamania przez
gminy praw rodziców i praw dzieci sześcioletnich do edukacji przedszkolnej (luty 2016).
Spotkanie przedstawicieli Fundacji z wiceministrem Bartoszem Marczukiem. W spotkaniu
brały udział również prezes Fundacja Gajusz Tisa Żawrocka oraz psycholog Jolanta Kałużna,
które przekazały ministrowi doświadczenia i problemy ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli w
Łodzi. Jednym z głównych postulatów była możliwość kontaktu biologicznej matki z nowo
narodzonym przeznaczonym do adopcji dzieckiem, także na etapie pobytu w ośrodku
preadopcyjnym. Innym poważnym problemem zasygnalizowanym na spotkaniu była
opieszałość sądów, przez które niemowlęta tracą szanse na zdrowy rozwój, miesiącami
cierpiąc na chorobę sierocą w państwowych ośrodkach opiekuńczych (listopad 2016).





Spotkanie przedstawicieli Fundacji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą
Rafalską. Rozmowa dotyczyła m. in. problemów z funkcjonowaniem ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz problemów związanych ze świadczeniem 500+
(listopad 2016).
Spotkanie przedstawicieli Fundacji z Elżbieta Bojanowską, Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmawialiśmy o problemie odbierania
dzieci, zjawisku bezpodstawnego zakładania Niebieskich Kart oraz nieskuteczności
działania zespołów interdyscyplinarnych (grudzień 2016).

12. Pozostałe poradnictwo oraz interwencje dot. praw rodziców, dostępu do edukacji itp.




Fundacja złożyła skargę do Wojewody Mazowieckiego na zarządzenia prezydenta m.st.
Warszawy dotyczące zasad rekrutacji oraz organizacji wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2016/17 (marzec 2016).
Fundacja wsparła protesty rodziców wobec zmian w szkolnictwie artystycznym (grudzień
2016).
Niezależnie od prowadzonych infolinii pracownicy biura Fundacji na bieżąco odpowiadali
na zapytania telefoniczne i kierowane drogą korespondencji (głównie elektronicznej),
udzielając porad w różnych sprawach dot. rodziców i dzieci (m.in. w zakresie uprawnień
do świadczeń z pomocy społecznej, likwidacji przedszkoli i szkół, konfliktów na linii rodzice
– organ prowadzący szkołę/przedszkole itd.). W szczególnie trudnych przypadkach
Fundacja podejmowała interwencje, m.in. pisząc pisma do instytucji i prowadząc rozmowy
z samorządowcami lub urzędnikami.

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
III. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Nie wystąpiły.
V. Informacja 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.
Przychody fundacji za rok 2016 wyniosły ogółem: 404 044,66 zł
w tym:
Darowizny: 277 417,02 zł
Podatek 1%: 49 169,22 zł
Przychód ze sprzedaży środka trwałego: 600,00 zł

Dotacja – projekt: 76 618,42 zł
Odsetki : 240,00 zł

RAZEM:
VI. Poniesione koszty na:
Działalność statutową: 398 373,78 zł
W tym na promocję 1%: 12 150,00 zł
Administrację: 88 718,23 zł
VII. Dodatkowe dane
Dane o zatrudnieniu (a.-c.): Fundacja poniosła koszty wynagrodzeń w wysokości
341.315,25 zł w tym koszty dotyczące umów o pracę przy 4 osobach zatrudnionych
122.104,15 zł
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 219 211,10 zł
e. Udzielone pożyczki:
Fundacja nie udzieliła pożyczek.
f. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
g. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji.
h. Nabyte nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie:
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i. Nabyte pozostałe środki trwałe:
Fundacja nie nabyła środków trwałych
j. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa fundacji (równe wartości środków pieniężnych):
ogółem 118 000,15 zł (środki pieniężne 110 024,88 zł)
Pasywa fundacji: 118 000,15 zł
W tym:
Fundusz statutowy: 2000,00 zł
Fundusz zapasowy: 184 600,75 zł
Wynik finansowy za rok 2016: -83 047,35 zł
Zobowiązania: 14 446,75 zł w tym
publicznoprawne ( z tyt. ZUS i PIT) wymagane w styczniu 2017: 4 666,24 zł

z tytułu wynagrodzeń opłaconych w 2017: 4 515,03 zł
z tytuły zakupów towarów i usług opłaconych w 2017: 5 189,20 zł
VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
- Fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń, w łącznej kwocie 31 528zł,
- Fundacja zrealizowała zobowiązania z tytułu ZUS dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń,
w łącznej kwocie 70 436,77zł,
- zobowiązania na koniec 2016 r. wynoszą 4 666,24 zł
Składane deklaracje podatkowe
Fundacja składała w 2017 r. za 2016 r. CIT-2 z załącznikami, PIT-11 oraz PIT-4R
X. Przeprowadzone kontrole
Nie przeprowadzono kontroli

Podpisy Zarządu
KAROLINA ELBANOWSKA
TOMASZ ELBANOWSKI
MAŁGORZATA LUSAR
KAROL LUSAR
Podpisy osób zatwierdzających:
Protokolantka (Członek Rady Fundacji)
Przewodniczący zebrania Rady Fundacji PATRYK KURZEJA

