
Sprawozdanie z działalności Fundacji Window of Life  
w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2012 r. 

I. Informacje ogólne 

Fundacja Window of Life 

Adres siedziby: ul. Pocztowa 4/2, 58 – 260 Bielawa 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12 kwietnia 2011 r.  

Numer KRS: 0000383550 

Numer REGON: 021500189 

Numer NIP: 882 210 80 06 

 
Rada Fundacji: 

 Danuta Majewska – Przewodniczący Rady 

Agnieszka Nykiel – Członek 

Adriana Wróblewska – Członek 

Zarząd Fundacji: 

Marta Majewska – Prezes Zarządu 

Monika Żaba – Sekretarz 

Celem statutowym 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. 

 

 
 



 

II. Opis zrealizowanych działań statutowych 

Główne kierunki działań statutowych Fundacji w roku 2012 r. obejmowały: 

1. wsparcie rozwoju ugandyjskiej organizacji Window of Life Babies Home; 
2. rozwój Programu Stypendialnego oraz 
3. rozwój inicjatywy Kredka 
4. powołanie Programu Wolontariatu.   

 
Ad. 1 Wsparcie rozwoju ugandyjskiej organizacji Window of Life Babies Home 
(WOLBH) 
 
Głównym działaniem statutowym Fundacji Window of Life w Polsce jest finansowe  
i merytoryczne wsparcie działalności ugandyjskiej organizacji Window of Life Babies Home 
(WOLBH). WOLBH jest pozarządową organizacją non-profit zarejestrowaną w Ugandzie pod 
numerem 5914/9252. WOLBH jest siostrzaną organizacją Fundacji Window of Life  
w Polsce. Celem WOLBH jest stworzenie domu dla porzucanych i osieroconych dzieci  
w Ugandzie, w prowincji Masindi i zapewnienie im opieki, wykształcenia oraz poczucia 
przynależności do rodziny. Organizacja powstała w wyniku wspólnej polsko–ugandyjskiej 
inicjatywy. Organizacja jest prowadzona wyłącznie przez lokalnych/ ugandyjskich 
partnerów (Marię Ndwibwagana oraz Josepha Tibagamba), ale wspierana w wielu 
aspektach, w tym również finansowych przez Fundację w Polsce.  
Głównym źródłem środków finansowych, które w dalszym etapie przekazywane są WOLBH 
w Ugandzie, są regularne datki osób prywatnych.  

W 2012 r. konto Fundacji zasilone zostało w wys. 35.030 PLN, w tym 22.797,17 PLN oraz 
2935,61 Euro. Liczba darczyńców w Polsce w okresie sprawozdawczym to 74 osoby, w tym 
23 osoby regularnie wspierające nasze działania. Średnia w roku 2012 to dotacja w wys. 
262 PLN. Liczba darczyńców w Niemczech  to 23 osoby; średnia dotacja wyniosła 127 
Euro. 

Najważniejsze kategorie wydatków w WOLBH, finansowane przez polską Fundację to 
wynajem domu i zakupy mebli (głównie łóżek dla dzieci) – 25%, wynagrodzenia dla 
opiekunek –14 %, zakup artykułów higienicznych - 12 %, wydatki związane ze szkolą dla 
czwórki dzieci (czesne i materiały szkolne) – 9%, mleko dla dzieci -7%*, zapewnienie 
ochrony w domu – 9%, opłaty (woda, prąd, Internet, telefon itp. ) - 7%,  wydatki na 
leczenie stanowią ok. 3%. Pozostałe to nieplanowane wydatki lub drobne inwestycje.   

W roku 2012 do domu przyjęto sześcioro dzieci, w tym trzech chłopców w wieku 
niemowlęcym oraz trzech chłopców w wieku szkolnym. Wszystkie dzieci znalazły 
bezpieczny dom w Window of Life, a starsi chłopcy rozpoczęli naukę w lokalnej szkole.   

Jednym z celów obu stron jest wypracowanie systemu samodzielnego finansowania Domu 
w długim okresie poprzez stworzenie projektów nastawionych na zysk tzw. income 
generating activities. Rozpoczęte przedsięwzięcia obejmują: 



 Projekt „Świnki Skarbonki” 
 Projekt „Fistaszkowe Pole” 
 Projekt „Budujemy Dom” 

 
Dodatkowo w 2012 r. dwa wolnostojące pomieszczenia w Domu zostały zaadaptowane na 
pokoje gościnne dla wolontariuszy. Wolontariusze, którzy wybierają pobyt w Domu 
Dziecka, zamiast pobytu w hotelu, uiszczają symboliczną opłatę za pokój i wyżywienie. 
Uzbierane w ten sposób fundusze zasilają budżet Domu Malego Dziecka.  
 
* należy dodać, że poza mlekiem i drobnymi zakupami, większość wydatków na 
wyżywienie podopiecznych Fundacji pokrywana jest przez Josepha Tibagamba, męża 
dyrektorki Domu Dziecka.   

 
Projekt Świnki Skarbonki 

Celem projektu „Świnki Skarbonki” jest stworzenie hodowli świń. Zysk ze sprzedaży 
zwierząt przeznaczony będzie na potrzeby Domu.   

Projekt rozpoczął się w 2011 roku wraz z zakupem 6 prosiąt. W styczniu 2012 
wybudowana została zagroda i zakupione kolejne zwierzęta. Window of Life zatrudniło 
jednego pracownika, którego zadaniem jest prowadzenie hodowli. Zysk ze sprzedaży 
dorosłych osobników miał być przeznaczany na potrzeby domu dziecka. Pierwsza polowa 
roku była bardzo sprzyjająca dla hodowli i na jesień 2012 roku, pierwsze młode prosięta 
pojawiły się w hodowli. Niestety w październiku 2012 wszystkie zwierzęta zdechły na 
nierozpoznanego wirusa i dalsze prowadzenie hodowli zostało wstrzymane.  Na chwilę 
obecną nie planujemy kolejnej inwestycji w tym kierunku, gdyż ryzyko związane  
z utrzymaniem zwierząt jest zbyt duże. 

Utrata świniarni pozbawiła Dom Dziecka planowanego źródła dochodu, tak więc do końca 
roku 2012 dom był utrzymywany z funduszy polskiej Fundacji Window of Life.  

Projekt Fistaszkowe Pole 

Od marca 2012 roku, Dom Dziecka utrzymuje własne dwuakrowe pole, na którym siana 
jest fasola i orzeszki ziemne. Zbiory w 2012 roku zabezpieczyły dzieci i opiekunki na kilka 
tygodni. Pole jest nadal utrzymywane i choć na niewielką skalę, jednak pozwala nam na 
własne zbiory i ogranicza konieczność zakupów.  

Projekt Budujemy Dom 

W 2012 roku wciąż wynajmowaliśmy Dom w Masindi i plany budowy, bądź zakupu 
nowego, wlasnego domu zostaly przeniesione na 2014 roku. W 2012 roku Fundacja 
koncentrowala swoje wysilki na zbieraniu funduszy na pokrycie najbardziej potrzebnych,  
codziennych kosztów utrzymania dzieci. Ze względu na fakt, że pod koniec 2012 r. Dom 
Dziecka pozyskal drugiego sponsora z Australii, zbieranie Funduszy na zakup, bądź 
budowę wlasnego domu stalo się bardziej realne.   

 
 



Ad. 2 Inicjatywa Kredka 

Działalności statutowej towarzyszyła promocja idei wolontariatu i pomocy dzieciom  
w krajach rozwijających się wśród młodzieży w Polsce. Jednym z przykładów 
zaangażowania młodzieży jest szkolna inicjatywa Kredka, która wspiera nasz dom dziecka 
w Ugandzie od marca 2011r. Celem zrzeszenia jest popularyzacja idei wolontariatu wśród 
rówieśników (młodzieży w wieku licealnym), rozwój kompetencji społecznych, a także 
uwrażliwienie na nierówności społeczne na świecie. W okresie sprawozdawczym Kredka 
wspólnie z Fundacją zorganizowała Koncert charytatywny na rzecz Domu Małego Dziecka 
pt. „Zbudujmy świat, w jakim sami chcielibyśmy żyć” oraz samodzielnie (niezależnie od 
Fundacji) szereg drobnych inicjatyw wśród dzieci i młodzieży jak „ Dzień afrykański”, „Bieg 
do Ugandy” itp. W 2012 r. starsi członkowie grupy Kredka rozpoczęli studia na uczelniach 
wyższych i przekazali swe obowiązki młodszym licealistom, którzy dotychczas 
zorganizowali dwie zbiórki materiałów szkolnych oraz zastępczego mleka dla dzieci wśród 
pozostałych licealistów i tą rzeczową dotacją wsparli działalność domu dziecka. Młodzież 
wysyła paczki oraz listy bezpośrednio do Ugandy i tym samym utrzymuje z dziećmi  
i opiekunkami w naszym domu.  

Ad. 3 Program stypendialny 

Program Stypendialny został powołany 11 maja 2011 r. W ramach programu wsparciem 
obejmowani są zdolni młodzi ludzie, którzy nie mają możliwości pokrycia kosztów edukacji 
we własnym zakresie. W 2012 r. w ramach Programu Fundacja finansowała edukację dla 
trojga stypendystów: Noela z Rwandy oraz Grace i Davida z Ugandy. Noel rozpoczął szkołę 
10 stycznia 2012 r., natomiast Grace i David 30 stycznia 2012 r.  

Pod koniec 2012 r. Fundacja nawiązala wspólpracę z grupą australiskich przyjaciól, 
którzy przylączyli się do projektu Window of Life i z ramienia zarejestrowanej w Australii 
organizacji  przejęli finansowanie dzieci w Ugandzie. Tym samym obecnie pod skrzydlami 
polskiej Fundacji, w ramach programu stypendialnego pozostaje Noel.  

Australijska Window of Life jest trzecią siostrzaną Fundacją w naszym projekcie (obok 
Fundacji Window of Life w Polsce i w Window of Life Babies Home w Ugandzie). 
Wspólpraca ta zwiększyla bezpieczeństwo finansowe Domu Malego Dziecka.  

Ad.4 Program Wolontariatu 

W 2012 r. Fundacja po raz pierwszy przyjęła pod swój dach wolontariuszkę z Polski.  
W tym celu przygotowany został pokój gościnny na terenie domu dziecka. Cele 
przyjmowania wolontariuszy do programu obejmują: stworzenie młodym ludziom 
bezpiecznych warunków na zdobycie doświadczenia w pracy społecznej w zupełnie 
odmiennej kulturze; tematyczne wsparcie działań Domu Dziecka (m.in. edukacja, zdrowie, 
rozwój infrastruktury itp.); wsparcie finansowe Domu Dziecka (poprzez symboliczną opłatę 
za pokój i wyżywienie).   

W 2012 r. wolontariat w Domu odbyla jedna wolontariuszka z Polski. Dlugość jej pobytu 
to 8 tygodni. W 2013 r. dom zostanie dostosowany do przyjmowanie co najmniej dwóch 
wolontariuszy w tym samym czasie.  



Odwolanie Wiceprezesa – styczeń 2012 r.  

W styczniu 2012 r. Rada Fundacji odwołała ze skutkiem natychmiastowym Wiceprezesa 
Fundacji, Michała Molasego. Przyczyną było działanie na szkodę Fundacji  
i przywłaszczenie na własne korzyści pieniędzy organizacji. Pieniądze zostaly zwrócone, 
mimo to Fundacja wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Michałowi Molasemu. 
Postępowanie zakończylo się we wrześniu 2012 r. po tym gdy Michał Molasy przyznal się 
do zarzucanych mu czynów.  

W zarządzie pozostały Marta Majewska – Prezes Fundacji i Monika Żaba – Sekretarz.  

Dodatkowe informacje 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji znajdują się w załączniku. 

3. Wszystkie przychody pochodzą z dotacji od osób fizycznych lub prawnych. 
Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły: 37 189,65 zł w tym: 

 darowizny na działalność fundacji/ prowadzenie domu dziecka:                                 
20,103.92 zł  

 darowizny na program stypendialny (darowizny celowe): 2 693,25 zł. 

4. Cały dochód Fundacja przeznacza na finansowanie działalności statutowej,  

5. Koszty działalności statutowej w 2012 r. wyniosły 33 378,34 zł w tym: 

 koszty związane z prowadzeniem domu małego dziecka w Masindi w Ugandzie:        
28 104,98 zł, 

 koszty związane z programem stypendialnym: 5273.33 zł.  

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła kosztów administracyjnych. 
Window of Life w Polsce nie ma żadnych wydatków związanych z prowadzeniem 
organizacji. Wszystkie zaangażowane osoby działają na rzecz Fundacji 
charytatywnie. W związku z tym każda przekazana przez darczyńców kwota jest 
przeznaczona na wsparcie dzieci w Domu Małego Dziecka lub rozwój Programu 
Stypendialnego.  

7. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę. 

8. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń. 

9. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń. 

10. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń 
za umowy – zlecenie. 

11. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek. 



12. Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bieżącym w banku BGŻ w 
walucie polskiej  9 649,50 zł oraz na rachunku walutowym 5 586,35 zł (€  1 363,25 
Euro).  

13. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji. 

14. Nie nabyto żadnych nieruchomości. 

15. Fundacja na dzień 31.12.2012 r. nie posiada aktywów trwałych. 

16. Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2012 roku 1000,00 zł. 

17. Wynik finansowy Fundacji za rok 2012 zamknął się dochodem w wysokości 2 
363,63zł. Fundacja na dzień 31.12.2012 roku posiada zobowiązania 
krótkoterminowe w wysokości  124,78 zł  

18. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji 
żadnych zadań. 

19. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków. 
Fundacja złożyła deklarację CIT–8 z załącznikiem CIT 8/0. 

20. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola. 

Kontakt: 

Marta Majewska – Prezes Zarządu – marta@window-of-life.org 
 
Monika Żaba – Sekretarz Zarządu – +48 509 673 040 oraz +49 157 352 54 594, 
monika@window-of-life.org@org  
 
 

 


