
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina BIELAWA

Powiat DZIERŻONIOWSKI

Ulica POCZTOWA Nr domu 4 Nr lokalu 2

Miejscowość BIELAWA Kod pocztowy 58-260 Poczta BIELAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail marta@window-of-life.org Strona www www.window-of-life.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-02-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02150018900000 6. Numer KRS 0000383550

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marta Majewska-Vaassen Prezes TAK

Monika Schreckenbach Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Matejko Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Agnieszka Nykiel Członkini Rady Fundacji TAK

Adriana Wróblewska Członkini Rady Fundacji TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i 
rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej oraz społecznie użytecznej, w 
tym podejmowanie działań mających na celu zapewnienie godziwych 
warunków życia dla ludzi, w szczególności dzieci oraz ich dostępu do 
edukacji, udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, to jest 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536, ze zm.).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Głównym działaniem statutowym Fundacji Window of Life w Polsce jest 
wspieranie organizacji pozarządowej Window of Life Babies Home w 
Ugandzie, zwanej w dalszej części WOLBH lub Domem Dziecka. Obie 
organizacje powstały równocześnie w 2011 r.. Ich wspólnym celem było 
stworzenie i zapewnienie długoterminowej działalności domu dla 
porzuconych i osieroconych niemowląt i dzieci z okręgu Masindi w 
Ugandzie. 
Działania Fundacji Window of Life w Polsce pozwalają na zabezpieczenie 
finansowe Domu Dziecka w Ugandzie. Poprzez charytatywne 
zaangażowanie dwóch członkiń Zarządu Fundacji: Marty Majewskiej-
Vaassen oraz Moniki Schreckenbach oraz poszerzającego się grona 
wolontariuszy, udzielane jest również systematyczne wsparcie 
merytoryczne i administracyjne dla organizacji Window of Life Babies 
Home w Ugandzie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania Fundacji Window of Life w Polsce pozwalają na zabezpieczenie finansowe Domu Dziecka w Ugandzie. Poprzez 
charytatywne zaangażowanie dwóch członkiń Zarządu Fundacji: Marty Majewskiej-Vaassen oraz Moniki Schreckenbach oraz 
poszerzającego się grona wolontariuszy, udzielane jest również systematyczne wsparcie merytoryczne i administracyjne dla 
organizacji Window of Life Babies Home w Ugandzie. 

Fundacja Window of Life w Polsce działa w partnerstwie z Window of Life Babies Home w Ugandzie oraz dwiema „siostrzanymi” 
organizacjami sponsorującymi: organizacją Window of Life w Australii oraz stowarzyszeniem Window of Life w Niemczech.

Działania Fundacji w Polsce to przede wszystkim działania promocyjne: dostarczanie informacji na temat warunków życia dzieci 
w Ugandzie oraz działań podejmowanych w Ugandzie, które mają na celu ratowanie życia i zabezpieczenie przyszłości 
poszkodowanych dzieci, w tym przede wszystkim na temat rozwoju Domu Dziecka Window of Life w Masindi. Drugim filarem 
działalności Fundacji jest zbiórka środków finansowych umożliwiających wsparcie Domu Dziecka w Masindi, a co za tym idzie 
zabezpieczenie jego dalszego funkcjonowania. Należy podkreślić, że mimo istnienia dwóch „siostrzanych” organizacji Window of 
Life w Australii i w Niemczech, to polska 
Fundacja jest głównym źródłem finansowania projektu.

Poprzez działania promocyjne Fundacji Window of Life każdego roku rośnie zainteresowanie tematyką praw i sytuacji dzieci w 
Ugandzie. Fundację w Polsce postrzega się jako łącznik (multiplikator) pomiędzy Domem Dziecka w Masindi a osobami 
pragnącymi nieść pomoc, które mieszkają w Polsce. 

W roku 2018 Fundacja kontynuowała swoją działalność w następujących obszarach: 

Zarządzanie datkami od osób prywatnych oraz firm, w tym środkami przekazanymi w ramach 1% podatku, które umożliwiają 
finansowanie działalności Domu Dziecka w Masindi. 

Wsparcie merytoryczne akcji charytatywnych organizowanych przez osoby trzecie, jak np. grupy przyjaciół,  zespół parafialny, 
czy też grupy uczniów na różnych etapach edukacji. W 2018 r. zorganizowane zostały następujące akcje charytatywne: 
- zbiórki pieniędzy w ramach prezentu urodzinowego czy weselnego od przyjaciół i rodziny,
- sprzedaż różnego rodzaju produktów, np. aniołków świątecznych, ciast, naleśników,
- aukcja usług weselnych, których dostawcy przekazywali zarobione pieniądze na Fundację,

Zebrane fundusze zostały przekazane na konto Fundacji Window of Life w Polsce i tym samym zasiliły budżet, którym dysponuje 
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Fundacja na pomoc Domowi Dziecka w Ugandzie. 

Wolontariat na rzecz Fundacji w Polsce w obszarze działań marketingowych (1 osoba), tłumaczenia tekstów 
(1 osoba), księgowość (1 osoba) oraz koordynacja programu wolontariatu  (1 osoba).

Koordynacja działań bezpośrednich osób trzecich na rzecz Domu Dziecka w Masindi, jak np.:
- pośrednictwo wolontariatu w Domu Małego Dziecka w Masindi, w Ugandzie (8 osób z Polski),
- zbiórki lub zakup odzieży, zabawek, artykułów higienicznych, w tym w szczególności pieluch i bezpośredni transport tych rzeczy 
do Ugandy,
- organizacja prezentacji zdjęć, pogadanek, spotkań z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi na tematy związane z domem 
dziecka, a także szeroko rozumianymi problemami dzieci w krajach uboższych itp.

Struktura Domu Dziecka w Masindi (Window of Life Babies Home) 

Domem Dziecka w Masindi zarządza współzałożycielka ugandyjskiej organizacji Ugandyjka, Maria Ndibwagana. Pełni ona funkcję 
dyrektora i jest głównym łącznikiem z polską organizacją. Ponadto, jako wykształcony pracownik socjalny, Maria Ndibwagana 
współpracuje z lokalnymi władzami w sprawie dobra dzieci w rejonie Masindi. W 2018 roku Dom Dziecka w Ugandzie zatrudniał 
ponadto: 
- trzy opiekunki na pełnym etacie, w tym dwie mieszkające w domu dziecka,
- osobę sprzątającą, 
- dwóch ochroniarzy. 

Wszystkie osoby zatrudnione w Domu Dziecka to osoby lokalne, pochodzące z Ugandy.

Podopieczni Domu Dziecka

Historie naszych podopiecznych są różne: są to najczęściej osierocone lub porzucone dzieci. Coraz częściej jednak Window of 
Life podejmuje się również opieki nad dziećmi, które są zaniedbywane lub okaleczane przez ich opiekunów. Ponadto WOLBH 
oferuje wsparcie również dla dzieci, które wychowują się w więzieniu w Masindi bez perspektywy na godny rozwój, czy też 
wymagają specjalistycznej opieki medycznej, której ich opiekunowie nie są w stanie im zapewnić. 

W grudniu 2018 roku w Domu dziecka mieszkało dwadzieścia jeden dzieci. Dodatkowo Dom Dziecka wspierał troje dzieci z 
sąsiedztwa, których rodzina nie była w stanie zapewnić niezbędnego wyżywienia (trojaczki pod opieką samotnie wychowującej 
matki) oraz zorganizował opiekę medyczną dla chłopca cierpiącego na wodogłowie. 

W 2018 r. Dom Dziecka kontynuował współpracę z władzami więzienia w Masindi, w którym niestety wciąż przebywają dzieci 
pod opieką ich skazanych na wyrok matek. Window of Life stara się zapobiegać tragediom, które wcześniej miały miejsce w 
więzieniu. Brak alternatywnej opieki zmusza kobiety do przebywania w więzieniu wraz ze swoimi dziećmi. Należy zaznaczyć, iż 
więzienia nie zapewniają jakiejkolwiek opieki nad małoletnimi, jak np. odpowiednie zaplecze sanitarne, wyżywienie, dostęp do 
edukacji i możliwość zabawy. Dyrektorka Domu Dziecka wielokrotnie pośredniczyła również w nawiązywaniu kontaktu z 
dalszymi krewnymi matek, szukając możliwości połączenia dziecka z biologiczną rodziną. Gdy nie ma dla dzieci alternatywy w 
kręgu rodziny, Window of Life przejmuje nad nimi opiekę. Tak stało się w 2018 r. w przypadku trojga dzieci: 2,5-letniej 
dziewczynki oraz dwóch chłopców w wieku 1,5 i 4 lat. 
Dzieci zostają objęte tymczasową opieką przez Window of Life. Wedle przyjętych przez ugandyjski sąd rodzinny zasad, po 
wyjściu z więzienia matki muszą udowodnić chęć i możliwości opieki nad swoimi dziećmi. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
matki następuje złączenie rodziny i dziecko opuszcza Window of Life. Dyrektorka Domu Dziecka monitoruje dzieci powracające 
do swych rodzin przez wiele miesięcy, a także oferuje pomoc materialną w wybranych przypadkach.

W kwietniu 2018 r. Dom Dziecka przejął opiekę nad rocznym chłopcem, który ze względów bezpieczeństwa odebrany został 
biologicznej mamie, żyjącej na ulicy. Interwencja Window of Life wykroczyła tym razem poza zapewnienie opieki nad dzieckiem. 
Mobilizując społeczność i władze lokalne, Dyrektorce Domu Dziecka udało się odszukać rodzinę kobiety i dziecka, którzy przejęli 
opiekę nad obojgiem.
Starania reintegracji z rodzinami biologicznymi obejmują również innych podopiecznych Window of Life i są wymogiem rządu w 
Ugandzie. 

Z każdym rokiem domy dziecka, takie jak Window of Life, inwestują więcej środków w starania łączenia rodzin z dziećmi 
pozostającymi pod ich opieką. Proces reintegracji jest monitorowany przez Dyrektorkę Domu Dziecka, a także przez 
odpowiednie władze lokalne, z którymi nasza organizacja współpracuje na co dzień. W 2018 r. ośmioro podopiecznych Fundacji 
odwiedzało swoich krewnych, aby dać im szansę spędzania czasu z dziećmi. Jedno dziecko wróciło do swojej mamy w styczniu 
2018 r. 

Aby wesprzeć matkę dziecka, która po latach spędzonych w więzieniu nie miała żadnych podstaw, by objąć opieką swoją 
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rodzinę, Window of Life przeznaczyło fundusze, dzięki którym mama naszej podopiecznej założyła własny biznes. WOLBH 
pomogło jej w najmie lokalu, zakupie wyposażenia oraz pierwszych produktów, które są źródłem dochodu dla całej rodziny. 
Obecnie Window of Life wciąż pomaga w opłacaniu szkoły dla całej trójki rodzeństwa, wierząc, że w dłuższej perspektywie 
rodzina w pełni się usamodzielni. 

Window of Life to już nie “tylko” Dom Dziecka

Od początku istnienia organizacji WOL stara się podchodzić do interwencji w sposób przemyślany i rzetelny. Dotychczas nie tylko 
przyjmowaliśmy dzieci pod dach domu, ale w wybranych przypadkach podejmowaliśmy się dodatkowych działań, aby 
zabezpieczyć dobro naszych podopiecznych w długofalowej perspektywie. Poniżej kilka przykładów:
- Dwie operacje kręgosłupa i rehabilitacja pomogła naszej podopiecznej stanąć na własne nogi i chodzić o kulach. Jako że nie 
była ona w stanie wrócić do swej oddalonej o 4km szkoły, wysłaliśmy ją do szkoły z internatem. Dzięki temu może uczyć się i 
mieszkać w jednym miejscu, 
- zadbaliśmy o rodzinę tej samej dziewczynki podczas prawie ośmiu miesięcy, które jej tato (zarabiający na życie całej rodziny) 
spędził z nią w szpitalu w Kampali i zajmował się opieką nad swą córką (2015/2016 r.);
- mamę innej podopiecznej, która po oczyszczeniu z zarzutów, wyszła z więzienia i chciała przejąć opiekę nad trójką swoich 
dzieci, wsparliśmy przy stworzeniu biznesu i założeniu sklepu, z którego do dzisiaj, prawie rok później, utrzymuje swoją rodzinę. 
Aby utrzymać naszą podopieczną w szkole, zdając sobie sprawę z początkowych trudności jej mamy, przyjęliśmy również dwójkę 
jej rodzeństwa do programu stypendialnego (2018 r.);

To tylko wybrane przykłady dodatkowych interwencji, które, wierzymy, mają sens w długofalowej perspektywie. Bazując na 
dotychczasowych doświadczeniach współpracy z władzami lokalnymi, pracownikami socjalnymi, administracją więzienia i 
lokalnych szpitali zdecydowaliśmy się na podjęcie decyzji o rozszerzeniu działań Window of Life. Najmłodszym mieszkańcom 
regionu Masindi chcemy umożliwić rozszerzony dostęp do specjalistycznych interwencji medycznych.

Nowa gałąź działalności Window of Life – wsparcie Specjalistycznych Interwencji Medycznych

Rozszerzenie działań o specjalistyczne interwencje medyczne nie jest decyzją podjętą z dnia na dzień, a raczej wynikiem 
wieloletnich doświadczeń i analizy potrzeb dzieci w regionie Masindi. Za nami również kilka specjalistycznych interwencji, które 
choć sporadyczne, pozwoliły nam zdobyć wiedzę w tej dziedzinie, poznać ośrodki medyczne specjalizujące się w różnych 
interwencjach oraz programy pomocowe, dzięki którym często jesteśmy tylko jednostką pośredniczącą. Dotychczasowe 
interwencje WOLBH to: operacje kręgosłupa i rehabilitacja, dwukrotnie operacje dzieci z tzw. wodogłowiem, wielokrotne 
leczenie specjalistyczne niedożywienia w stanie krytycznym, leczenie dziecka - ofiary przemocy domowej z zakażonymi sepsą 
ranami, operacja i proteza nogi dla dziecka – ofiary pożaru.

W grudniu 2018 r. zapadła decyzja o podjęciu współpracy z publicznym szpitalem w Masindi i rozpoczęciem, wraz z początkiem 
roku 2019 oficjalnego wsparcia specjalistycznych interwencji medycznych, w ramach którego Window of Life pragnie dać szansę 
dzieciom z regionu Masindi na specjalistyczne leczenie i tym samym poprawę jakości życia, bądź nawet uratowanie życia!

Edukacja w Window of Life

Oprócz codziennej opieki nad dziećmi Fundacja kładzie ogromny nacisk na odpowiednią edukację swoich podopiecznych. W 
2018 r. w Window of Life:
- dwie podopieczne uczyły się w szkole średniej z internatem
- dziewięcioro podopiecznych Domu Dziecka uczęszczało do szkoły podstawowej (w tym czworo z internatem), oraz
- sześcioro młodszych dzieci uczęszczało do lokalnego przedszkola w Masindi.

Ponadto w ramach naszego Programu Stypendialnego w grudniu 2018 r. Fundacja przekazała ok. 20.000 zł (5.000 Eur) na 
pokrycie kosztów rocznej edukacji ośmiorga dzieci z zaprzyjaźnionego domu dziecka Malayaka House w Entebbe, w Ugandzie. 
Dom znany jest nam od początku naszej działalności i w wielu aspektach służył nam swym doświadczeniem oraz ekspertyzą. 
Prezes Fundacji zarządzała tym domem dziecka przez sześć miesięcy w 2012 r. i doskonale poznała sposób funkcjonowania tej 
placówki i wyzwania, z którymi się boryka. Zebraną tam wiedzę mogła wykorzystać na rozwój Window of Life, co zdecydowanie 
ułatwiło start naszej działalności. Przyjaźń obu domów dziecka, choć oddalonych od siebie o ok. 5 godzin jazdy samochodem, 
trwa nadal. Solidne zaufanie i szacunek do wzajemnej pracy pozwalają nam na zdefiniowanie obszarów wsparcia i ciągłą 
wymianę doświadczeń w tym rozwijającym się kraju, w którym tak wiele szybko się zmienia i na nowo definiuje nasze działania.

Również w ramach Programu Stypendialnego WOLBH przejęło koszty edukacji byłej podopiecznej Domu Dziecka, która wróciła 
do swej biologicznej mamy oraz jej dwójki rodzeństwa. 

Program wolontariatu Window of Life Babies Home

Wolontariusze są bardzo ważnym wsparciem dla funkcjonowania Domu Dziecka. W 2018 r. ośmioro wolontariuszy (2 z Niemiec i 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

45

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

6 z Polski) wspomogło działania WOLBH w Ugandzie.

Pobyt wolontariuszy w Domu Dziecka spełnia następujące cele:
- wsparcie w życiu codziennym Domu Dziecka i w opiece nad dziećmi;
- wsparcie rozwoju dzieci poprzez naukę, zabawę oraz wymianę doświadczeń międzykulturowych;
- wsparcie idei pomocy rozwojowej poprzez poszerzenie horyzontów wolontariuszy i zwrócenie ich uwagi na możliwości 
wsparcia mieszkańców krajów rozwijających się;
- rozwój sieci multiplikatorów w krajach, z których pochodzą wolontariusze.

Promocja działań Window of Life wśród mieszkańców Polski

W roku 2018, podobnie jak w roku poprzednim, promocją Fundacji Window of Life w znaczącym stopniu zajęli się powracający z 
pobytu w Ugandzie wolontariusze oraz coraz bardziej zaangażowana sieć osób wspierających Fundację w Polsce. Dzięki 
opowieściom wolontariuszy w kręgach rodziny czy znajomych, czy też dzięki zorganizowanym przez nich spotkaniom z 
różnorodnymi grupami odbiorców, idea Window of Life i niesienia pomocy dzieciom w kraju takim jak Uganda bardzo się 
rozprzestrzeniła. Wolontariusze utrzymują kontakt z władzami Fundacji, prezentują swoje pomysły na pogadanki, czy spotkania, 
ale w dużej mierze działają samodzielnie i bardzo aktywnie wspierają działania Fundacji, będąc jednocześnie świadectwem 
tego, czego Fundacji udało się dokonać w ostatnich latach w Masindi, w Ugandzie. Wolontariusze nie tylko zachęcają innych do 
wsparcia finansowego, czy pomocy na miejscu, ale też łamią wiele stereotypów o Afryce i Afrykańczykach.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Fundacja wspiera finansowo i merytorycznie 
założony w 2011 r. Dom Małego Dziecka w 
Masindi, w Ugandzie. Fundacja w Polsce 
zabezpieczyła najem domu, w którym mieści się 
dom dziecka. Dzięki działaniom Fundacji, w 
ramach bezpośrednich dotacji w roku 2018 
sfinansowane zostało również 46% kosztów 
prowadzenia domu dziecka. 3% przychodów 
uzyskał dom dziecka z wynajmu prowadzonego 
w ramach inicjatywy domu gościnnego 
znajdującego się na terenie Domu Dziecka. 
Pozostałe 49% wniosły Fundacje w Australii i w 
Niemczech. 
Dzięki temu wsparciu dom i bezpieczeństwo w 
Window of Life znalazło dwadzieścioro jeden 
dzieci. Dom Dziecka w Masindi wspiera również 
lokalny rynek pracy poprzez zatrudnianie 
pracowników. W 2018 r.w domu dziecka 
pracowało 7 osób, w tym 5 kobiet. Choć Dom 
Dziecka w większości utrzymywany jest z dotacji, 
częścią pracy Window of Life jest pobudzanie 
ducha przedsiębiorczości i niezależności jego 
mieszkańców. Oprócz prowadzenia domu 
gościnnego, w Domu Dziecka hodowane są kury 
i indyki, uprawiany jest ogród warzywny a także 
ma miejsce grzybiarnia.

87.90.Z 11 467,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji

Edukacja w Ugandzie jest płatna. System 
szkolnictwa, od przedszkola po szkoły wyższe, 
oddany jest w ręce prywatnych biznesmenów, w 
związku z czym im wyższy poziom edukacji 
oferowany w danej szkole, tym wyższa cena za 
czesne. Fakt ten sprawia, że ogromna liczba 
dzieci w Ugandzie nie ma dostępu do edukacji. 

Fundacja Window of Life kładzie duży nacisk na 
zapewnienie podopiecznym dostępu do 
szkolnictwa i każdego roku przeznacza sporą 
część środków właśnie na ten cel.
    
W 2017 r. dzięki działaniom Fundacji 17-cioro 
dzieci  i młodzieży uzyskało dostęp do edukacji. 
Dwie podopieczne uczęszczały do szkoły 
średniej. Sześcioro dzieci korzystało w 2018 r. z 
edukacji przedszkolnej, kolejne dziewięcioro 
uczęszczało do szkoły podstawowej. Jedna z 
podopiecznych ukończyła  w grudniu 2018 r. 
piątą klasę szkoły podstawowej i zdała egzaminy 
do lepszej szkoły umożliwiające jej 
kontynuowanie edukacji w szkole z internatem. 
Ważnym elementem jest również edukacja 
najmłodszych w domu. Dzięki temu, że Fundacja 
zatrudnia dwie opiekunki posiadające 
kwalifikacje nauczyciela edukacji przedszkolnej, 
również najmłodsze dzieci rozwijają się pod 
opieką wykwalifikowanych osób. 

W 2018 r. sześcioro dzieci uczęszczało do szkoły z 
internatem. W Ugandzie szkoły takie wykazują 
wyższy poziom edukacji, a także przygotowują 
dzieci do samodzielnego życia.

85.60.Z 2 940,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 137 016,04 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 128 339,26 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 ochrona i promocja zdrowia

Promocja i ochrona zdrowia

Zapewnienie godziwych warunków życia, 
wysokich standardów higieny i opieki medycznej 
dla podopiecznych oraz pracowników Fundacji 
są kluczowymi aspektami działania Window of 
Life. Dzięki działaniom prewencyjnym, edukacji 
prozdrowotnej, utrzymywaniu wysokich 
standardów higieny, dokształcaniu pracowników 
w zakresie pierwszej pomocy i wczesnego 
rozpoznawania symptomów udało się uchronić 
podopiecznych Fundacji przed chorobami (lub 
tragicznymi skutkami niewłaściwego leczenia), 
które nękają ich rówieśników w Ugandzie. 
Najczęstsze to: malaria, zakażenia bakteryjne i 
wirusowe, odra, biegunki itp. Opiekunki ze 
wzmożoną uwagą poświęcają się opiece 
opóźnionej w rozwoju 14-letniej dziewczynce. 
W grudniu 2018 r. zapadła decyzja o podjęciu 
współpracy z publicznym szpitalem w Masindi i 
rozpoczęciem wraz z początkiem roku 2019 
oficjalnego wsparcia specjalistycznych 
interwencji medycznych, w ramach którego 
Window of Life pragnie dać szansę dzieciom z 
regionu Masindi na specjalistyczne leczenie i 
tym samym poprawę jakości życia, bądź nawet 
uratowanie życia!

88.99.Z 294,00 zł

Druk: NIW-CRSO 7



b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 8 676,78 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 113 638,26 zł

2.4. Z innych źródeł 8 676,78 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 701,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Zapewnienie godziwych warunków dla życia ludzi, w szczególności dzieci 11 467,00 zł

2 Zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji 2 940,00 zł

3 Promocja i ochrona zdrowia 294,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 701,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

113 638,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57 023,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 73 716,23 zł 14 701,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

71 315,61 zł 14 701,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 400,62 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zapewnienie godziwych warunków dla życia ludzi, w szczególności dzieci / Wsparcie finansowe dla 
Domu Dziecka w Masindi w Ugandzie

11 467,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

12 026,96 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

5 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marta Majewska-Vaassen Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-10
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