1.

Sprawy organizacyjne:
W roku 2010 Fundacji działała w oparciu o strukturę 8 posiadających wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego jednostek terenowych (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin,
Łódź, Puławy, Wrocław), oraz 3 wydzielonych placówek branŜowych: Środowiskową Świetlicę
Socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieŜy w Łodzi, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia
Nauczycieli Fundacji Praesterno z siedzibą w Warszawie i Niepubliczne Ognisko Pozaszkolnej
Pracy Profilaktyczno-Wychowawczej w Rotmance.

2.

Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji za rok 2010
FUNDACJA PRAESTERNO
nazwa Fundacji

m. st. Warszawa, ul. Czerniakowska 26 a m. 5
siedziba

00-023 Warszawa ul. Widok 22 lokal 23
adres biura centralnego

05.09.1994
data pierwszej rejestracji

12.03.2004

Sąd.Rej. dla m.st.W-wy
KRS 0000190130
numer księgi rejestrowej KR

data przerejestrowania do w KRS

010750199
REGON

(22) 621-21-99
telefon kontaktowy
www.narkomania .org.pl
prawnik@narkomania.org.pl

Członkowie Zarządu
PREZES Prof. Dr Hab. Stanisław Mika, Warszawa ul. Ludowa 6 m. 1
WICEPREZES Jan Latkowski, Warszawa ul. Piękna 22 m. 23
SEKRETARZ Tomasz Kowalewicz, Warszawa ul. Czerniakowska 26a m. 5
Cele statutowe Fundacji:
(§8 Statutu)
1/przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii,
alkoholizmowi, przemocy;
2/przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji
społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminowaniu
osób niepełnosprawnych oraz nierówności praw kobiet i męŜczyzn;
3/promocja i wspomaganie edukacji i oświaty oraz propagowanie i wspieranie równości szans
edukacyjnych;
4/ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz krzewienie zdrowego stylu Ŝycia.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez
(§9 Statutu) :
1/działalność wydawniczą, w tym zwłaszcza wydawanie ksiąŜek, czasopism i wydawnictw
nieperiodycznych a takŜe działalność wydawniczą w Internecie i produkcję filmów i nagrań
wideo;
2/działalność badawczo- rozwojową, w tym zwłaszcza prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
psychologii, socjologii i pedagogiki;
3/badania rynku, opinii publicznej i inne badania społeczne, w tym takŜe badania ewaluacyjne i
epidemiologiczne;
4/działalność związaną z rekrutacją i udostępnianiem pracowników oraz prowadzenie
pośrednictwa pracy;
5/doradzanie w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania;
6/kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w tym poprzez organizację i
prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów, takŜe przy zastosowaniu metody e-learningowej;
7/działalność psychologiczną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w
tym działalność psychoterapeutyczną i profilaktyczną w zakresie HIV/AIDS oraz uzaleŜnień od
alkoholu i narkotyków;
8/propagowanie zdrowych form Ŝycia;
9/działalność w zakresie opieki wychowawczej i pomocy społecznej (w tym pomocy społecznej z
zakwaterowaniem), prowadzenie ośrodków i poradni psychologiczno- pedagogicznych;
10/organizowanie i współorganizowanie wyjazdów wakacyjnych i innych dla młodzieŜy
zagroŜonej marginalizacją bądź wykluczeniem;
11/prowadzenie działalności informacyjnej o wszelkich formach działań własnych Fundacji bądź
innych podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów Fundacji w tym poprzez tworzenie i
udostępnianie stron internetowych i serwisów internetowych, baz danych, upowszechnianie
wyników badań naukowych, analiz i innych oraz prowadzenie bądź współprowadzenie
społecznych kampanii informacyjnych i propagandowych oraz organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów i wizyt studyjnych.
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W okresie sprawozdawczym działalność Fundacji polegała na:
2.1. kontynuowaniu rozpoczętej w roku 1994 współpracy z Agencją Doradztwa
Zawodowego AD w Warszawie przy realizacji programu profilaktycznego dla młodzieŜy
zagroŜonej patologią społeczną pod nazwą „Przeciwdziałanie młodzieŜowej patologii
społecznej”. Program realizowany był przez Fundacje jako zadanie własne w terenowych
jednostkach organizacyjnych Fundacji w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie,
Lublinie, Łodzi, Puławach i Wrocławiu
Działaniami programu objętych było w 8 Ośrodkach Fundacji ponad 700 beneficjentów.
Na realizację Programu złoŜyła się realizacja kilkunastu zadań publicznych, w tym zwłaszcza
umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Narkomanii oraz
kilkunastu zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej (bądź
podległe im jednostki) o właściwości miejscowej obejmującej siedziby jednostek terenowych
Fundacji wymienione w punkcie 3.16 pod numerami: 1-8, 12 - 13, 15.
Wszystkie umowy zostały –zgodnie z danymi posiadanymi na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania - wykonane prawidłowo. Przyznane środki zostały wydatkowane w i rozliczone –
zgodnie z danymi posiadanymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania –, z tym
zastrzeŜeniem, iŜ w jednym wypadku nastąpiła konieczność częściowego zwroty dotacji w
wysokości ok. 1.000,- zł.
Zrealizowane programy cząstkowe to:
• Psychokorekcyjne zajęcia grupowe dla młodzieŜy zagroŜonej patologią społeczną (w tym
alkoholizmem, narkomania i przemocą) bądź wykluczeniem społecznym
• Psychoterapia indywidualna dla młodzieŜy zagroŜonej
• Warsztaty i konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów prawnych młodzieŜy
zagroŜonej patologią społeczną (w tym alkoholizmem, narkomanią i przemocą) bądź
wykluczeniem społecznym
• Zajęcia świetlicowe i klubowe dla młodzieŜy – program, którego celem jest
propagowanie i przekazywanie zdrowego stylu Ŝycia, jako alternatywy do zachowań
patologicznych, pobudzenie aktywności twórczej, społecznej oraz rozwijanie
zainteresowań.
• Warsztaty klasowe - program przeznaczony dla młodzieŜy szkół ponadpodstawowych,
którego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu mechanizmów powstawania uzaleŜnień,
sposobów radzenia sobie ze stresem, konstruktywnych sposobów rozwiązywania
konfliktów, asertywności, rozwoju psychoseksualnego człowieka
•
Zajęcia Integracyjno – Profilaktyczne - program przeznaczony dla młodzieŜy z klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych ze względu na szczególną sytuację uczniów tych
klas wymagającą podjęcia nowych ról i zadań, a takŜe odnalezienia się w nowym
środowisku szkolnym i rówieśniczym. Celem programu jest zapobieganie zachowaniom
patologicznym związanym z nie satysfakcjonującym funkcjonowaniem w grupie
rówieśniczej.
• Interwencje kryzysowe (zwłaszcza w sytuacji konfliktu między podopiecznymi a
rodzicami lub szkołą).
• Spotkania profilaktyczne dla rodziców.
• Współorganizacja wypoczynku (wraz Agencją Doradztwa Zawodowego AD w
Warszawie) wypoczynku letniego dla młodzieŜy – beneficjentów Programu.
2.2. realizacji – jako zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zleconego przez
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Programu Poradnia Internetowa.
Program ten polega na umieszczeniu w internetowej lokacji www.narkomania.org.pl
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interaktywnego
serwisu
edukacyjno-informacyjnego
poświęconego
przeciwdziałaniu
uzaleŜnieniom (ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii). W roku 2010 serwis odwiedziło
około 300.000 internautów (w tym tzw. unikalne wejścia IP – ok. 245.000) a eksperci Fundacji
udzielili za pomocą mechanizmu internetowego około 1.000,- odpowiedzi na zapytania
internautów związane z uzaleŜnieniami. Przyznane środki zostały wydatkowane w i rozliczone w
całości
2.3.wydaniu – jako realizacji zadania zleconego przez Krajowe Biuro do spraw
Przeciwdziałania Narkomanii - 4 numerów kwartalnika Serwis Informacyjny. Narkomania
o łącznym nakładzie ponad 10.000 egzemplarzy.

j/ inne rodzaje dochodów 0
3.4 Wysokość kosztów wynikających z:
a/ realizacji celów statutowych fundacji 1.997.233,44
b/ wydatków administracyjnych 174.276,64
c/ działalności gospodarczej 0
d/ pozostałe koszty 1.170,97
3.5 Liczba osób zatrudnionych w fundacji:

2.4.realizacji –na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach- zadania w ramach
konkursu 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.5.realizacji –na zlecenie Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Bydgoszczyzadania w ramach konkursu 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Prace nad obu zadaniami ukończone zostały w roku 2010 w całości. Końcowe rozliczenie
finansowe nastąpi po dacie składania niniejszego sprawozdania.
2.6.realizacji –na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie- zadania w ramach
konkursu 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.7.realizacji –na zlecenie Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Bydgoszczyzadania w ramach konkursu 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konkursy będące podstawą realizacji obu zadań zostały rozstrzygnięte w IV kwartale roku 2010.
Podpisane zostały stosowne umowy i zakończono w obu zadaniach prace organizacyjne
(kwalifikacja beneficjentów w toku).
Merytoryczna realizacja obu zadań nastąpi w roku 2011 (w stosunku do zadania określonego w
punkcie 2.6. takŜe w roku 2012).
3.

Informacje dodatkowe
3.1 Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy):
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej,
3.2 W 2010 r. Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:
− z dnia 4 stycznia 2010 r. – w sprawie zakończenia negocjacji z MPiPS oraz upowaŜnienia
Zarządu do sfinansowania zwrotu części dotacji poprzez uplasowanie narybku weksla bądź
weksli – (dotyczy umowy UDA POKL 05.04.02-00-122/08 ).
− z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2009 r. i
przeznaczenia zysku wypracowanego przez Fundację w 2009 r.
− z dnia 12 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki bądź uplasowania na rynku weksli
do wysokości 40 000 zł celem sfinansowania działalności statutowej Fundacji.
Odpisy uchwał zarządu fundacji w załączeniu do sprawozdania.
3.3 Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze:
a/ spadków: 0
b/ zapisów 0
c/ darowizn 100.687,86
d/ zbiórek publicznych 0
e/ źródeł publicznych (w tym z budŜetu państwa i gminy 1.949.317,91
f/ oprocentowania rachunków bankowych 27,55
g/ loterii 0
h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 0
i/ działalności gospodarczej 0

OSOBY ZATRUDNIONE
Lp.
1
2.

stanowisko
księgowa
asystentka ds. profilaktyki

liczba osób
1
1

OSOBY ZATRUDNIONE
W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Lp.
stanowisko
liczba osób
0
0

3.6 Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych (na podstawie
umów o pracę i umów cywilnoprawnych):
1.291.909,08
w tym:
a/ wynagrodzenia 1.291.909,08
b/ premie
0,c/ wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,d/ inne wynagrodzenia 0,3.7 Wysokość rocznego wynagrodzenia:
a/ członków zarządu
- wynagrodzenia 141.147,00
- nagrody 0
- premie 0
- inne świadczenia 0
b/ członków innych organów fundacji
- wynagrodzenia 0
- nagrody 0
- premie 0
- inne świadczenia 0
c/ osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą
- wynagrodzenia 0
- nagrody 0
- premie 0
- inne świadczenia 0
3.8 Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 1.233.568,88
3.9 Udzielone przez fundację poŜyczki pienięŜne z podziałem wg ich wysokości, ze
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania tych poŜyczek:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła poŜyczek
3.10
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.
W okresie sprawozdawczym podstawowy rachunek Fundacji prowadził bank Bank PKO BP S.A.
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w Warszawie ( nr 05 1020 1097 0000 7602 0100 2005).
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie miał załoŜonych lokat bankowych.
3.11 Wartość nabytych obligacji:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji.

4.

3.12 Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji i w spółkach
prawa handlowego

3.18 Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach oraz
wyniki tych kontroli.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzano kontroli.
Informacje o rozliczeniach Fundacji z budŜetem z tytułu naleŜności podatkowych, a takŜe
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Rozliczenia z budŜetem za rok 2010 zostały zakończone w całości do dnia 31.03.2011 roku (co
związane jest takŜe z cyklem rozliczania dotacji).

5.

3.13
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ten
cel:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła nieruchomości

Oświadczenie Zarządu Fundacji: Zarząd Fundacji oświadcza, iŜ kontynuowanie działalność
Fundacji w roku 2011 jest niezagroŜone.

Warszawa dn. 31.03.2011 r

3.14 Nabyte pozostałe środki trwałe:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła środków trwałych
3.15 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych:
a/ aktywa: 1.805.948,27
b/ zobowiązania: 1.910.287,75
3.16 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne):
W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała zadania publiczne w formie dotacji zlecone
przez
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zleceniodawca
Gmina Puławy
Gmina Bielsko-Biała
Gmina Bydgoszcz
Gmina Gdańsk
Gmina Kraków
Gmina Lublin
Gmina Łódź
Gmina Wrocław
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ROPS Toruń
Urząd Marszałkowski Lublin
Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski woj. Łódzkiego
Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
WUP Lublin

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie brała udziału w procedurach zamówień publicznych.
3.17 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a
takŜe o składanych deklaracjach podatkowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja wywiązała się w całości z ciąŜących na niej zobowiązań
podatkowych i o zbliŜonym zakresie, z tym zastrzeŜeniem, iŜ składki ZUS i zaliczki na PDOF
zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami przelane po okresie sprawozdawczym, w styczniu
roku kolejnego.
Fundacja w bieŜącym okresie sprawozdawczym złoŜyła do U.S. deklaracje (PIT-4R), miesięczne
deklaracje rozliczeniowe do ZUS, zeznanie do U.S. –CIT-8.
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