Sprawozdanie z działalności Fundacji „Dla Polonii” za 2012 rok
Fundacja „Dla Polonii”
z siedzibą w: 03-005 Warszawa ul. Wałuszewska 48
1. Nazwa fundacji : Fundacja „Dla Polonii”
-

data wpisu i numer KRS-u : 5 czerwca 2012 rok

-

nr KRS: 0000423252

-

statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON i NIP
REGON 146225415

-

NIP 1132858022

dane dotyczące członków zarządu fundacji
Prezes Zarządu – Ewa Petrykiewicz
Wiceprezes Zarządu – Ewa Leszkowska
Członek Zarządu – Aleksiej Katkow

W roku 2012 r. siedziba Fundacja „Dla Polonii” mieściła się: 04-345 Warszawa
ul. Wspólna Droga 29 lok. 2
2. Celem Fundacji jest
1 Prowadzenie oraz wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej
zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin polskiego pochodzenia żyjących poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej i repatriantów.
2 Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania w kraju, propagowanie
wychowania w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie.
3 Prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej.
4 Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w tym także
ochrona zabytków, a także dóbr kultury i innych pamiątek związanych z dziejami
środowisk polskich w kraju i za granicą.
5 Propagowanie, popularyzowanie, utrwalanie i ochrona dziedzictwa kultury
europejskiej wyrastającej z gruntu chrześcijańskiego w kraju i poza jego granicami.
6 Prowadzenie działalności charytatywnej oraz organizowanie pomocy w kraju i dla
środowisk polskich żyjących poza granicami Polski, zwłaszcza dla środowisk polskich
na Wschodzie.
7 Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc osobom polskiego pochodzenia pragnącym
osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.
8 Integrowanie i wspieranie środowisk polskich na Wschodzie poprzez działania na polu
edukacji i kultury oraz przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych.
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9 Promocja sportu i turystyki. Działania na rzecz propagowania i organizowania
wypoczynku i turystyki dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza dzieci i młodzieży Polaków
żyjących poza granicami kraju oraz środowisk polskich na Wschodzie.
10 Współpraca z Oddziałami Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców na polu
edukacji, wychowania i propagowania kultury polskiej. Wspieranie działalności
statutowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, zwłaszcza w obszarze
działalności edukacyjnej i wychowawczej na rzecz młodzieży polskiego pochodzenia
ze Wschodu.
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1 Prowadzenie na terenie Polski i za granicą placówek oświatowych dla dzieci i
młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz z rodzin polskich emigrantów z
Zachodu, wspieranie liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez Oddział
Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w Warszawie w
zakresie kształcenia młodzieży polskiej ze Wschodu.
2 Wspieranie absolwentów pochodzenia polskiego ze Wschodu z placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja, oraz studentów
polskiego pochodzenia ze Wschodu.
3 Wspieranie działalności oświatowo - wychowawczej szkół poza granicami Polski,
zwłaszcza w środowiskach polskich na Wschodzie.
4 Pozyskiwanie obiektów i nieruchomości służących celom edukacyjnym i opiekuńczowychowawczym i prowadzenie tam placówek oświatowych, a także udostępniania ich
placówkom prowadzonym przez Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców z siedzibą w Warszawie w zakresie działalności na rzecz Polaków na
Wschodzie.
5 Tworzenie i prowadzenie edukacyjnych instytucji kształcenia, dokształcania i
doskonalenia nauczycieli z kraju i z zagranicy.
6 Organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, seminariów, warsztatów oraz
kursów i szkoleń w kraju i za granicą.
7 Organizowanie imprez kulturalnych w tym: organizowanie festiwali, koncertów,
spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw, itp.
8 Tworzenie i prowadzenie instytucji propagujących kulturę polską i europejską, w tym
instytutów kulturalnych, galerii, bibliotek, muzeum itp.
9 Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obozów
edukacyjnych.
10 Zakładanie i prowadzenie stron internetowych
informacyjnych dla realizacji celów Fundacji.

i

internetowych

serwisów
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11 Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych i innych przedsięwzięć mających
służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie lub dofinansowanie celów ustanowienia
Fundacji.
12 Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi i z
placówkami kultury.
13 Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w kraju i za granicą oraz prywatnymi przedsiębiorcami.

W roku 2012 Fundacja prowadziła działalność zgodnie ze swoją działalnością statutową.
Fundacja w ramach projektu „Europa – wspólne dziedzictwo” rozwinęła działania w zakresie
wspierania kształcenia młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu uczącej się w Liceum
Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. St. Kostki dla którego organem
prowadzącym jest Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców –
zgodnie z par. pkt. 1 Statutu Fundacji.
Fundacja „Dla Polonii” została założona 5 czerwca 2012 r. i z tym dniem rozpoczęła działalność,
organizując konieczne działania na rzecz umożliwienia edukacji młodzieży polskiej ze Wschodu w
Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. Fundatorami
Fundacji są nauczyciele i wieloletni pracownicy ww. placówki, którzy działają na rzecz wsparcia
procesu edukacji i integracji uczącej się w nim młodzieży.

Wsparcie to polegało na:
1. prowadzeniu i rozpropagowaniu Akcji „Witajcie w domu” w formie prowadzenia
strony internetowej www.witajciewdomu.pl, ulotek, folderów informujących o
uczniach polskiego pochodzenia (w roku szkolnym 2012/2013 – 72 uczniach)
uczących się w ww. Liceum.
2. Przekazywaniu środków finansowych pochodzących z darowizn na koszty wyżywienia
i kształcenia tych uczniów od września do grudnia 2012 roku. Fundacja przekazała
zgodnie z uchwałą zarządu Fundacji środki finansowe zebrane w 2012 roku jako
darowiznę na wyżywienie i kształcenie uczniów organowi prowadzącemu Liceum –
Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia, w tym wypłaciła dwie
jednorazowe nagrody stypendialne, zgodnie z uchwałą zarządu Fundacji, dla 2
uczennic Liceum ze Wschodu z najlepszymi osiągnięciami w nauce. Kształcenie
uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu w Liceum wymagało wsparcia ponieważ:
A. Uczniowie ze Wschodu nie płacili czesnego za naukę i za internat, ponieważ ich rodzin na to
nie stać. W budżecie Szkoły brakowało środków przede wszystkim na wyżywienie uczniów (trzy
posiłki dziennie dla ponad 70 uczniów) oraz realizację programu kulturowego. Dlatego budżet
Szkoły musiał być uzupełniany ze środków pozyskanych przez Fundację.
B. Fundacja wspierała utrzymanie uczniów ze Wschodu w internacie Liceum przez
pozyskiwanie:
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- wsparcia produktowego od firm (piekarnia, firma wędliniarska, firma produkująca chemiczne
środki czystości)
- grantów od instytucji
- darowizn od firm i osób prywatnych
C. Realizację programu kulturowego jako elementu wsparcia szkoły i procesu integracji z
polskim społeczeństwem.
Poznanie kultury Polski jest nieodzowne w procesie integracji z polskim społeczeństwem.
Dlatego w Liceum realizowany jest rozszerzony program kulturowy - udziału w lekcjach
muzealnych, spektaklach teatralnych, kołach zainteresowań np. warsztaty malarskie, teatr,
chór, które wspierała Fundacja w miarę pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Dzięki
staraniom Fundacji uczniom został umożliwiony systematyczny kontakt z polską kulturą i
dziedzictwem narodowym. W ostatnim roku szkolnym udało się pozyskać sponsora na spektakle
w Teatrze Polskim. Dzięki przyjaciołom i darczyńcom, uczniowie zostali zaproszeni również do
Teatru Wielkiego.

3. Złożeniu w listopadzie 2012 r. wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
konkurs dot. realizacja zadania publicznego „Wsparcia Polonii i Polaków na świecie”.
Wniosek dotyczył realizacji projektu „Europa – wspólne dziedzictwo” – czyli wsparcia
kształcenia i wyżywienia uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu (z 8 krajów)
uczących się w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. St. Kostki.
4. Poszukiwaniu siedziby na terenie Warszawy dla Liceum i internatu przyszkolnego dla
Polaków ze Wschodu m.in. ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe
dotychczasowej siedziby Szkoły.
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
Nie realizowano odpłatnych świadczeń i nie prowadzono działalności gospodarczej.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zatrudniano pracowników.
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