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Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
NIP 113-07-25-676

Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Wprowadzenie

Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat:
• chroni dzieci przed przemocą̨ i wykorzystaniem seksualnym;
• zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną̨;
• uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić,  
 gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone;
• wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem;
• wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

Rok 2020 w liczbach:

 3 Centrów Pomocy Dzieciom (Warszawa, Gdańsk, Starogard Gdański); 

 425 dzieci objętych pomocą;

	 1.106 opiekunów objętych opieką;

	 4.210 konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycznych dla dzieci;

	 5.875 konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycznych 
  dla opiekunów;

	61.625 odebranych połączeń od dzieci i młodzieży (Telefon Zaufania);

	30.999 uczestników konferencji i szkoleń;

	12.525 odpowiedzi na wiadomości od dzieci;

	 747 interwencji ratujących życie i zdrowie dzieci.
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Kwota	na	dzień
kończący	bieżący	
rok	obrachunkowy

Kwota	na	dzień
kończący	poprzedni	
rok	obrachunkowy

Aktywa	razem 12 178 9 219

A.	Aktywa	trwałe 6 764 6 725

I. Wartości niematerialne i prawne 22 28

II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 742 6 697

III. Należności długoterminowe 0 0

IV. Inwestycje długoterminowe 0 0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0

B.	Aktywa	obrotowe 5 414 2 494

I. Zapasy 4 4

II. Należności krótkoterminowe 235 831

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 150 1 656

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 3

C.	Należne	wpłaty	na	fundusz	statutowy 0 0

Pasywa	razem 12 178 9 219

A.	Fundusz	własny 2 269 504

I. Fundusz statutowy 2 268 2 268

II. Pozostałe fundusze 0 0

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 765 -1 846

IV. Zysk (strata) netto 1 766 82

B.	Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 9 909 8 715

I. Rezerwy na zobowiązania 365 273

II. Zobowiązania długoterminowe 374 514

III. Zobowiązania krótkoterminowe 461 411

IV. Rozliczenia międzyokresowe 8 709 7 517
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Kwota	na	dzień
kończący	bieżący	
rok	obrachunkowy

Kwota	na	dzień
kończący	poprzedni	
rok	obrachunkowy

A.	Przychody	z	działalności	statutowej 14 149 10 589

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 14 149 10 589

w tym przychody statutowe 1 OPP 1 249 771

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0 0

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0 0

B.	Koszty	działalności	statutowej 12 379 10 815

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 12 379 10 815

w tym koszty statutowe 1 OPP 821 332

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0 0

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0 0

C.	Zysk	(strata)	z	działalności	statutowej	(A	-	B) 1 770 -226

D.	Przychody	z	działalności	gospodarczej 334 564

E.	Koszty	działalności	gospodarczej 354 310

F.	Zysk	(strata)	z	działalności	gospodarczej	(D	-	E) -20 254

G.	Koszty	ogólnego	zarządu 0 0

H.	Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej	(C	+	F	-	G) 1 750 28

I.	Pozostałe	przychody	operacyjne 2 169

J.	Pozostałe	koszty	operacyjne 3 56

K.	Przychody	finansowe 59 4

L.	Koszty	finansowe 26 56

M.	Zysk	(strata)	brutto	(H	+	I	-	J	+	K	-	L) 1 782 89

N.	Podatek	dochodowy 16 7

O.	Zysk	(strata)	netto	(M	-	N) 1 766 82
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1.	Struktura	przychodów

Przychody	statutowe 2020 2019

Przychody statutowe - Organizacje krajowe i zagraniczne 4 075              2 542 

Przychody statutowe - Osoby fizyczne 3 693              2 360 

Przychody statutowe - Ze źródeł publicznych 2 811              3 510 

Przychody statutowe - Organizacje biznesowe 2 126              1 381 

Przychody statutowe - 1% (OPP) 1 249 771

Przychody statutowe - Pozostałe 195 24

14 149            10 589 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego  
i uzyskuje środki z 1%. W 2020 roku pozyskała kwotę 1.249 tys. zł. 

W 2020 roku Fundacja dokonała zmiany prezentacji przychodów dotyczących rozliczenia w czasie 
dotacji uzyskanych na zakup środków trwałych. W latach ubiegłych, w tym w 2019 roku, przycho-
dy z tego tytułu były prezentowane jako pozostałe przychody operacyjne. Biorąc jednak pod uwa-
gę charakter dotacji oraz fakt udzielenia ich z przeznaczeniem na wspieranie działań statutowych 
Fundacji, dokonano zmiany prezentacji. W 2020 roku przychody dotyczące rozliczenia w czasie 
dotacji zostały zaprezentowane w pozycji Przychody statutowe - Pozostałe.

2020 2019

Przychody z działalności gospodarczej 334 564 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie usług szkoleniowych, reklamo-
wych, organizacji konferencji.  

2.	Struktura	kosztów

Koszty	w	ujęciu	rodzajowym 2020 2019

Wynagrodzenia             (6 864)          (5 548) 

Usługi obce             (3 659)          (3 753) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             (1 220)             (947) 

Zużycie materiałów i energii (382) (425)

Amortyzacja (343) (213)

Pozostałe koszty (51) (171)

Podatki i opłaty (114) (67)

			(12	733)	 							(11	125)	
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Koszty	w	ujęciu	celowym 2020 2019

Koszty działalności statutowej           (12 379)        (10 815) 

w tym 1 OPP  (821)  (332) 

Koszty działalności gospodarczej (354) (310)

										(12	733)	 							(11	125)	

Środki pochodzące z 1% przeznaczane są na finansowanie działań statutowych w zakresie po-
mocy dzieciom i ich rodzinom, w tym wynagrodzenia psychologów oraz innych osób pracujących  
w programie chronimy dzieci. Fundacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatkowania środ-
ków pozyskanych w ramach 1%. 

3.	Rzeczowe	aktywa	trwałe

Budynki
i budowle 

Urządzenia
techniczne 
i	maszyny

Środki
transportu

Inne	środki	
trwałe

Inw.	
w obce
środki	
trwałe

środki	
trwałe
w budowie

Razem

Wartość	
brutto	
01.01.2020     6 725        473 1          161 142 								7	503	

Zwiększenia             130 7           338 246 	721

Zmniejszenia (338) (338)

31.12.2020  				6	725	            603 1          169           338 50          7 886 

Umorzenie	

01.01.2020 (259) (385) (1) (161) 									(806)	

Zwiększenia (155) (152) (7) (23) 									(337)

Zmniejszenia -

31.12.2020 (414) (537) (1) (169) (23) - 							(1	144)

Wartość	
netto
01.01.2020     6 466             89 - - -          142 									6	697	

31.12.2020 				6	311             66 - - 315 50 									6	742
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4.	Fundusz	statutowy

Wynik wypracowany w 2019 roku i 2020 roku, w kwocie odpowiednio 82 tyś zł oraz 1.766 tyś zł, 
jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

Zarząd  Fundacji rekomenduje przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Strata z działalności gospodarczej w 2020 roku zostanie pokryta z zysków z działalności gospo-
darczej osiągniętych w kolejnych latach. Płynność w zakresie pokrywania wydatków z działalności 
gospodarczej udało się zrealizować dzięki pożyczce z Polskiego Funduszu Rozwoju.

5.	Zobowiązania

Kredyty	
i	pożyczki

Inne Razem

Na	31.12.2020 poniżej 1 roku 267               193           461

powyżej 1 roku do 5 lat 374 374	

            641 														193 										835	

Na	31.12.2019 poniżej 1 roku 224               187           411

powyżej 1 roku do 5 lat 514 514 

738 														187            925

Fundacja korzysta z pożyczek udzielanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicz-
nych SA o oprocentowaniu od 0,88 do 1,75%. W trakcie 2020 roku zawarto jedną nową umowę 
pożyczki na kwotę 100 tysięcy PLN. Spłaty pożyczek realizowane są na bieżąco w terminach okre-
ślonych w umowach. 

Inne zobowiązania krótkoterminowne Fundacji wynikają z bieżących rozliczeń z kontrahentami  
w kwocie 154 tyś. zł, rozliczeń publicznoprawnych z terminem wymagalności w 2021 roku  
w kwocie 14 tyś. zł oraz rozrachunków z grantodawcami z tytułu realizowanych dotacji w kwocie 
22 tyś zł. 

W 2020 roku w następstwie wpływu pandemii COVID-19 na działałność gospodarczą prowadzo-
ną przez Fundację, Fundacja uzyskała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w postaci 
pożyczki w kwocie 43 tysiące PLN. Rozliczenie pożyczki nastąpi w 2021 roku. 
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6.	Rozliczenia	międzyokresowe

Przychody statutowe (w szczególności dotacje, darowizny, 1% OPP) ujmuje się w rachunku  
zysków i strat, gdy jednostka nabywa prawa do otrzymania danego rodzaju przychodu wynikające 
z praw własności do tych aktywów. W przypadku darowizn uzyskiwanych na konkretne działania 
i akcje, subwencja jest odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów  
w kwocie odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych na finansowane dotacją działania.

2020 2019

Środki otrzymane na bieżące działania 2 785 1 423 

Rozliczenie zakupu śr. trwałych 5 892 6 061 

pozostałe rozliczenia  32 33

8	709	 7	517	

7.	Zaliczki,	pożyczki	i	świadczenia	o	podobnym	charakterze	dla	osób	wchodzących	
w	skład	organów	zarządzających,	nadzorujących	albo	administrujących

W latach 2019 i 2020 nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

8.	Zatrudnienie

2020 2019

Liczba pracowników na 31.12 100 97 

9.	Zobowiązania	warunkowe

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości czy składek na ubez-
pieczenia społeczne podlegają zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do 
utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również 
niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatko-
wych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsię-
biorstwami. 

Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kon-
troli organów, które uprawnione są do nakładania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli 
dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z odsetkami. Zjawiska te powodują, 
że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym 
systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu 
lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym 
terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe. Jednostka nie podlegała 
kontroli ze strony organów podatkowych.
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10.	Ustanowione	przez	Fundację	zabezpieczenia	majątkowe

Fundacja posiada pożyczki udzielane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA 
zabezpieczone wekslami oraz hipoteką na będącej własnością Fundacji nieruchomości.

11.	Inwestycje	krótkoterminowe

2020 2019

- -

Środki	pieniężne	na	rachunkach:	 5 150 1 656

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - 1

Otrzymane dotacje do rozliczenia 2 871 1 461

Środki pieniężne własne na bieżącą działalność 2 247   161

Pozostałe     32 33

5 150 1 656 

12.	Należności	krótkoterminowe	z	tytułu	dostaw	i	usług	od	pozostałych	jednostek

2020 2019

Stan należności brutto 40 68

Odpis aktualizujący należności - -

Stan należności netto 40 68

13.	Zmiany	w	Zarządzie	Fundacji	w	2021	roku	

Rada Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na posiedzeniu 9.04.2021 r. podjęła uchwałę o powoła-
niu trzech nowych członkiń Zarządu. Do zespołu zarządu dołączyły: Magda Sadłowska, Beata  
Wojtkowska i Teresa Zagrodzka.

Jednocześnie Rada Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przyjęła rezygnację Łukasza Wojtasika z funkcji 
członka Zarządu. Łukasz Wojtasik pozostaje w Fundacji na stanowisku koordynatora programu 
Dziecko w Sieci.

W związku z wprowadzonymi zmianami skład zarządu 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest następujący:

dr	Monika	Sajkowska	–	prezeska	zarządu,
Maria	Keller-Hamela	–	wiceprezeska	zarządu,
Magdalena	Sadłowska	–	członkini	zarządu,
Marta	Skierkowska	–	członkini	zarządu,
Renata	Szredzińska	–	członkini	zarządu,
Beata	Wojtkowska	–	członkini	zarządu,
Teresa	Zagrodzka	–	członkini	zarządu.
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14.	Współpraca	z	wybranymi	organizacjami

W ramach przychodów statutowych od organizacji zagranicznych Fundacja w 2020r. uzyskała 
m.in. dotacje z następujących instytucji:

a.	World	Childhood	Foundation

• Cooperation Agreement: project Barnahus model Poland 2018-2020, Umowa nr 15878;  
całkowita kwota dotacji: 81 tyś EUR: przychody roku 2020: 154 tyś PLN, poniesione koszty  
w 2020r. - 153 tyś PLN, otrzymany wpływ środków dotacji w 2020r. - 179 tyś PLN,

• Cooperation Agreement: project Barnahus model Poland 2020-2021, Umowa nr 16067,  
całkowita kwota dotacji: 61 tyś EUR: przychody roku 2020: 126 tyś PLN, poniesione koszty  
w 2020r. - 126 tyś PLN, otrzymany wpływ środków dotacji w 2020r. - 151 tyś PLN.

b.	Oak	Foundation:	

Core support 2020 - 2024, Umowa nr OFIL-20-007, całkowita kwota dotacji 5.730 tyś PLN, przy-
chody roku 2020: 1.086 tyś PLN, poniesione koszty w 2020r. - 1.086 tyś PLN, otrzymany wpływ 
środków dotacji w 2020r. - 1.146 tyś PLN.

15.	Zdarzenia	po	dniu	bilansowym	nieujęte	w	sprawozdaniu	finansowym

Nie występują.

Osoba kierująca księgowością:

Magdalena	Sagała
FINITE Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

			Zarząd:

Monika	Sajkowska	 Maria	Keller-Hamela
Prezeska Zarządu Wiceprezeska Zarządu

Renata	Szredzińska	 Marta	Skierkowska	
Członkini Zarządu Członkini Zarządu 

Magda	Sadłowska	 Beata	Wojtkowska
Członkini Zarządu Członkini Zarządu 

Teresa	Zagrodzka
Członkini Zarządu

Warszawa, 28 czerwca 2021
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