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Fundacja Mały Duży Człowiek
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ul. Belwederska 81A/26, 99- 100 Łęczyca
numer telefonu: 530 722 409
adres e-mail: kontakt@fundacja-mdc.org.pl
strona internetowa: www.fundacja-mdc@org.pl

FUNDACJA MAŁY DUŻY CZŁOWIEK
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2021

O Fundacji
Fundacja Mały Duży Człowiek wspiera dzieci mieszkające w Domach Dziecka oraz
młodzież usamodzielniającą się.

Zarząd
Prezes Zarządu- Milena Lewińska
Wiceprezes Zarządu- Łukasz Domański

Celami Fundacji są:
1. Działalność dobroczynna i prospołeczna na rzecz dzieci przebywających
i opuszczających Domy Dziecka.
2. Przeciwdziałanie demoralizacji w placówkach.
3. Realizacja doraźnych zbiórek darów dla Dzieci z Domów Dziecka.
4. Pomoc w uzyskaniu lokali mieszkalnych dla osób opuszczających Domy Dziecka z racji
rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia.
5. Prowadzenie różnorodnej działalności w zakresie doradztwa zawodowego.
6. Pozyskiwanie darczyńców.
7. Rozpowszechnianie wiedzy o problemach i potrzebach dzieci z Domów Dziecka
poprzez social media.
8. Wspieranie realizacji marzeń obecnie przebywających w placówkach oraz
wkraczających w dorosłość podopiecznych.
9. Prowadzenie wszechstronnych działań w zakresie wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Gromadzenie darów, m. in. odzieży, artykułów spożywczych, chemicznych, zabawek
oraz dostarczanie ich do najbardziej potrzebujących pomocy placówek.
2. Zrzeszanie ludzi dobrej woli chcących świadczyć bezpłatną pomoc w formie
korepetycji, terapii, ochrony zdrowia.
3. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi na rzecz
rozwoju Fundacji w Polsce i poza granicami Polski.
4. Promocję Fundacji poprzez rozpowszechnianie wiedzy o problemach i potrzebach
dzieci przebywających oraz opuszczających placówki przy wykorzystaniu m. in. social
media.
5. Aktywne pozyskiwanie środków finansowych poprzez akcję "1% bo jestem".
6. Pozyskiwanie informacji na temat warunków bytowych dzieci pozostających w Domach
Dziecka poprzez stały kontakt z podopiecznymi placówek oraz pracownikami.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów prawa.
8. Monitorowanie relacji panujących w Domach Dziecka. Utrzymywanie stałego kontaktu
z osobami zarządzającymi placówkami oraz psychologami wspierającym rozwój dzieci
celem zapobiegania demoralizacji i zachowań aspołecznych w stosunku do
podopiecznych oraz miedzy nimi.
9. Gromadzenie środków finansowych przeznaczanych na efektywną działalność
Fundacji.
10. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla działania Fundacji i jej
podopiecznych.
11. Pozyskiwanie wolontariuszy.
12. Nawiązywanie współpracy z urzędami, spółdzielniami, inwestorami w celach
zapewnienia lokali mieszkalnych dzieciom opuszczającym Domy Dziecka.
13. Realizację innych działań zgodnych z celami Fundacji, inspirowanych przez jego
członków.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie:
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
85.20.Z Szkoły podstawowe;
85.31.A Gimnazja;
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
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90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
62.02.Z Działalność związana z doradztwem
w zakresie informatyki;
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych;
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
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Podjęte Uchwały
Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu planu rocznego z dn. 5 lipca 2021 r.
Uchwała nr 2 o systemie weryfikacyjnym wolontariuszy z dn. 7 lipca 2021 r.
Uchwała nr 3 w sprawie ustalania cen przyjmowanych darów rzeczowych
i dokumentowania procesu ich przyjmowania i magazynowania z dn. 12 lipca 2021 r.
Uchwała nr 4 w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy z dn. 15 lipca 2021
r.
Uchwała nr 5 w sprawie ochrony danych osobowych RODO z dn. 6 sierpnia 2021 r.

Zrealizowane działania statutowe
Listopad 2021
Aktywne uczestnictwo w światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci
i młodzieży. W ramach Kampanii Fundacja zorganizowała Konferencję pn.“Nie ma dziecisą ludzie” J. Korczak. W wydarzeniu wzięli udział prawnicy, pedagodzy, psycholog,
ratownik medyczny, kurator sądowy, mediator oraz policjanci. Konferencja zawierała
dwa panele tematyczne oraz autorelację byłego wychowanka domu dziecka.
Uczestnikami konferencji były osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.
1. Dyskusja panelowa- przemoc nie jedno ma imię- rozpoznawanie zjawiska przemocy.
Omó wienie zachowań i postaw przemocowych wobec dzieci oraz postępowania w sytuacji,
gdy dobro dziecka jest zagrożone.
2. Dyskusja panelowa- rozwiązania systemowe a praktyka i doświadczenia. Aspekty prawne
zjawiska przemocy w ujęciu interdyscyplinarnym. Prawo w praktyce- jak z niego korzystać by
chronić dzieci i młodzież na ró żnym etapie ich życia.
Grudzień 2021
Fundacja przeprowadziła zbiórkę środków finansowych pod nazwą „Przyjdź Mikołaju”.
Zgromadzone środki zostały przeznaczone na zakup prezentów świątecznych dla dzieci
i młodzieży. Jednocześnie Fundacja przyjmowała dary rzeczowe- prezenty, o które
podopieczni Fundacji prosili w listach do św. Mikołaja. Darczyńcami były zarówno firmy
jak i osoby prywatne. Dzięki świątecznej akcji, aż 71 dzieci mieszkających w Domach
Dziecka otrzymało wymarzony prezent.
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Działalność gospodarcza Fundacji
W 2021 roku przeprowadzono dwa szkolenia z zakresu pierwszej pomocy:
- szkolenie skierowane do pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- szkolenie, którego odbiorcami były dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej.
Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, którzy
dysponują profesjonalnym sprzętem, w tym urządzeniem AED. Tematykę zajęć
modyfikowano pod kątem osób odbywających szkolenie, a dochód z działalności
szkoleniowej został przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

Informacje finansowe

Przychody z działalności statutowej
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty administracyjne

Przychody
Przychody z tytułu nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego, w tym:

Kwota
przychodów

Udział
procentowy

18398,01

0,95

0,00

0,00

18398,01

0,95

dotacje ze środków publicznych

0,00

0,00

subwencje

0,00

0,00

Przychody z tytułu odpłatnej działalności
pożytku publicznego

0,00

0,00

składki członkowskie
darowizny
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Przychody z tytułu pozostałej działalności
statutowej

0,00

0,00

1000,00

0,05

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

Koszty finansowe

0,00

0,00

19398,01

1,00

Przychody z działalności gospodarczej

RAZEM PRZYCHODY

Koszty
Koszty nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego, w tym:

Kwota
kosztów

Udział
procentowy
16036,89

0,84

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

3104,83

0,16

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

Koszty finansowe

0,00

0,00

19141,72

1,00

Koszty administracyjne

RAZEM KOSZTY

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
ze
wskazaniem
charakteru
i
formy
wierzytelności
zabezpieczonych
rzeczowo;
- nie występuje
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii;
- nie występuje
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3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
a) Zapasy, w tym:

Stan na
31.12.2021

Stan na
31.12.2020

artykuły spożywcze

1169,64

0,00

artykuły higieniczne

2196,15

0,00

60,00

0,00

artykuły dekoracyjne

405,54

0,00

sprzęt AGD i RTV

229,98

0,00

sprzęt elektroniczny i akcesoria

86,50

0,00

artykuły sportowe i turystyczne

488,58

0,00

kultura i rozrywka

259,98

0,00

artykuły szkolne

591,39

0,00

6930,00

0,00

329,56

0,00

zabawki

4534,96

0,00

książki

159,98

0,00

3270,29

0,00

20712,55

0,00

Stan na
31.12.2021

Stan na
31.12.2020

2604,41

0,00

77,18

0,00

2681,59

0,00

Materiały:

środki czystości

odzież
artykuły wyposażenia wnętrz

inne
Razem

b) Środki pieniężne
środki pieniężne w kasie PLN
rachunek bankowy złotowy
Razem

Informacje o zatrudnieniu
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji w roku 2021:
0
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu Fundacji w związku
z pełnioną funkcją:
0,00 zł
Łączna kwota wydatków na umowy zlecenia oraz umowy o dzieło wraz z narzutami:
0,00 zł
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Informacje dodatkowe
Do dnia 31-12-2021 działalność fundacji opierała się na pracy członków Zarządu oraz
wolontariuszy. W 2021 roku przychody fundacji zależne były w większej mierze od
hojności darczyńców. W 2021 roku przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
stanowiły zaledwie 5% wszystkich przychodów, niemniej jednak fundacja wypracowała
dodatni wynik finansowy.

Fundacja nie przyjmowała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro jako pojedynczą operację czy kilka operacji, które wydają się ze
sobą powiązane.

Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest
instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655,
1798 i 2088), 11)
W roku 2021 kontrole nie były przeprowadzane.

Sporządzono dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Fundacji
Milena Lewińska
Łukasz Domański
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