Sprawozdanie z działalności Fundacji Window of Life
w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2013 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 – Przewodnicząca Rady, ustąpiła ze stanowiska w grudniu 2013 r.
Nową przewodniczącą została Anna Matejko
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 2013 r. obejmowały:
1. wsparcie rozwoju ugandyjskiej organizacji Window of Life Babies Home oraz
2. rozwój 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 i 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.
Dom Dziecka Window of Life, zarządzany bezpośrednio przez Dyrektor Marię Ndibwagana,
zatrudnia ponadto:
- dwie opiekunki na pełny etat, których odpowiedzialnością jest opieka nad dziećmi i domem;
- pomoc do prania na pół etatu oraz
- stróża nocnego na pełny etat.
Istotną rolę w strukturze domu odgrywają również odwiedzający nasz Dom wolontariusze.
Według raportów otrzymywanych z Domu Dziecka, najważniejsze kategorie wydatków Window
of Life Babies Home, finansowane przez polską Fundację to opłata za szkołę i materiały szkolne
– 27%, wynagrodzenie pracowników domu dziecka – 24%, wyżywienie dla dzieci i opiekunek –
17%, czynsz za wynajem domu i zakup mebli – 14%, zakup artykułów higienicznych - 4 %,
zapewnienie ochrony w domu – 4%, opłaty bieżące (woda, prąd, Internet, telefon itp.) - 6%,
opieka medyczna - 3%. Pozostały 1% to nieplanowane wydatki (np. naprawa zbiornika
wodnego, budowa piaskownicy, kartki pocztowe do przyjaciół Fundacji, pomoc materialna dla
rodziny, która przejęła opiekę nad jednym z naszych podopiecznych itp.) lub drobne inwestycje
(np. stworzenie dodatkowego pokoju dla wolontariuszy).
Podopieczni Domu Dziecka
W roku 2013 do domu przyjęto czworo dzieci, w tym troje niemowląt (1 dziewczynka, dwóch
chłopców) w wieku kilku dni oraz chłopca w wieku 1.5 roczku. Troje dzieci zostało porzucone
przez matki, jedno dziecko zostało osierocone przez matkę zaraz po narodzinach.
W listopadzie 2013 r. jedno dziecko zostało oddane pod opiekę dalszych członków rodziny,
realizując tym samym kierunki wyznaczone przez ugandyjskie Ministerstwo ds. Socjalnych
(Ministry of Gender, Labour and Social Developments), wymagające od placówek dziecięcych

podejmowania kroków w kierunku jednoczenia rodzin. Dalsze działania w tym zakresie są
ograniczone ze względu na fakt, że większość dzieci pod opieką Window of Life zostało
porzucone przez anonimowe matki, nie zostawiając tym samym żadnej wskazówki dotyczącej
pochodzenia dzieci. Window of Life udzieliło materialnej pomocy rodzinie przejmującej opiekę
nad naszym podopiecznym m.in. poprzez zakup łóżeczka, materaca, moskitiery, ubrań.
Proces reintegracji w nowej rodzinie jest monitorowany przez Dyrektor Domu Dziecka do dnia
dzisiejszego.
W grudniu 2013 r. pod opieką domu dziecka Window of Life znajdowało się dwanaścioro dzieci.
W 2014 r. Fundacja Window of Life zamierza kontynuować przyjmowanie dzieci do domu
dziecka w zależności od potrzeb w powiecie Masindi.
Edukacja w Window of Life
W 2013 roku Fundacja zabezpieczała finansowo edukację sześciorga dzieci, w tym czworo dzieci
z domu dziecka uczęszczało do szkoły podstawowej oraz dwoje dzieci spoza domu dziecka (objęte
programem stypendialnym) uczęszczało do szkoły średniej. Jedna stypendystka ukończyła
szkołę średnią i zdała egzaminy, co pozwoliło jej na kontynuowanie nauki w szkole dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego. W 2013 r. dwóch chłopców uczęszczało do szkoły
lokalnej w Masindi. Jednakże od stycznia 2014 r. kontynuują naukę w szkole z internatem.
Tym samym, od stycznia 2014 r. wszystkie dzieci w wieku szkolnym uczęszczają do prywatnych
szkół na wysokim poziomie edukacji, co znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie
wartościowego wykształcenia.
W kwestii edukacji, w planach na 2014 r. jest zabezpieczenie edukacji na poziomie
przedszkolnym dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz zatrudnienie prywatnego nauczyciela dla dzieci
do trzeciego roku życia. Stworzenie „Domowego Przedszkola” planowane jest na styczeń/ luty
2014 r.
Dodatkowo Fundacja kontynuuje wsparcie finansowe na edukację 18-letniego Noela
w Rwandzie, pierwszego stypendysty Programu Stypendialnego Window of Life. W 2013 r. Noel
ukończył drugą klasę szkoły średniej. Kolejne dwa lata nauki zadecydują, jaki kierunek Noel
obierze w obszarze dalszej edukacji.

Ad. 2 Rozwój wolontariatu
W 2013 r. nastąpił znaczny rozwój programu wolontariatu. W ciągu roku gośćmi domu dziecka
było siedmioro wolontariuszy z Polski, Niemiec oraz Austrii, których średni pobyt wynosił sześć
tygodni. 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 potrzeby pomocy rozwojowej poprzez poszerzenie horyzontów wolontariuszy
i zwrócenie ich uwagi na możliwości wsparcia mieszkańców krajów rozwijających się.

Dodatkowo, wolontariusze, którzy decydują się na korzystanie z przygotowanego specjalnie dla
nich domu gościnnego, poprzez opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie bezpośrednio
przyczyniają się do zwiększenia samodzielności finansowej domu dziecka.
Celem na 2014 r. jest zwiększenie liczby wolontariuszy współpracujących z domem dziecka.
Planowane kierunki to wolontariat bezpośrednio w domu dziecka Window of Life oraz
wolontariat w innych, zaprzyjaźnionych instytucjach (szpital, szkoła, przedszkole)
z zakwaterowaniem w domu dziecka. Celem na rok 2014 r. jest również zwiększenie długości
wolontariatu w domu dziecka, co pozwoli placówce na większą stabilność opieki nad dziećmi
i zwiększy możliwość planowania indywidualnych projektów dla wolontariuszy.
W 2013 r. poprawiona została infrastruktura domu gościnnego poprzez dodanie jednego
dwuosobowego pokoju i aneksu kuchennego do dyspozycji wolontariuszy. Plany na 2014 r.
obejmują budowę toalety i prysznica na potrzeby wolontariuszy. W dłuższej perspektywie
(najbliższe 3 lata) planowane jest zagospodarowanie części ogrodu na nowy dom gościnny
i przekształcenie dotychczasowych pomieszczeń na pokoje dziecięce dla dzieci w wieku
szkolnym.
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: 53.816,73 PLN, w tym 33.250,16 PLN oraz 6092,08
Euro.
4. Cały dochód Fundacja przeznacza na finansowanie działalności statutowej.
Koszty działalności statutowej w 2013 r. wyniosły 29 199,13 zł.
Mimo dalszego rozwoju Domu Dziecka i zwiększenia wydatków po stronie ugandyjskiej
koszty Fundacji zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego. Wynika to z faktu, że
od końca 2012 r. Domu Dziecka w Masindi jest wspierany finansowo przez siostrzaną
organizację mobilizującą środki finansowe w Australii. Współistnienie dwóch Fundacji
Window of Life gwarantuje większość stabilność i płynność finansową i pozwala na
poszerzenie sieci współpracy na różnych kontynentach.
5. Jedynym wydatkiem administracyjnym Fundacji w okresie sprawozdawczym był zakup
programu księgowego Krawiec. 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.
6. Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę.
7. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.

8. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
9. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń za
umowy – zlecenie.
10. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
11. Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bieżącym w banku BGŻ w walucie
polskiej 24,521.04 zł zł oraz na rachunku walutowym 15,234.81 zł (€ 3,595.29 Euro).
12. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
13. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
14. Fundacja na dzień 31.12.2013 r. nie posiada aktywów trwałych.
15. Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2013 roku 1000,00 zł.
16. Wynik finansowy Fundacji za rok 2013 zamknął się dochodem w wysokości
24,005.21 zł. Fundacja na dzień 31.12.2013 roku nie posiada zobowiązań
krótkoterminych.
17. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji
żadnych zadań.
18. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu podatków.
Fundacja złożyła deklarację CIT–8 z załącznikiem CIT 8/0.
19. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.
20. W grudniu 2013 r. Fundacja Window of Life złożyła wniosek o uznanie jej statutu
Organizacji Pożytku Publicznego.
21. W 2014 r. planowane jest założenie siostrzanej Fundacji Window of Life z siedzibą
w Monachium w Niemczech i dalszy rozwój Window of Life, jako międzynarodowej
inicjatywy.
Kontakt:
Marta Majewska – Prezes Zarządu – marta@window-of-life.org
Monika Żaba – Sekretarz Zarządu – +48 509 673 040 oraz +49 15780706379

monika@window-of-life.org

