
Fundacja C.E.L.
02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 23 lok.52
tel.  645-22-56

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2004

Nazwa: Fundacja „CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ”
Siedziba: 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 23 lok.52;
Statut prawny: fundacja – Organizacja Pożytku Publicznego

Cel statutowy:
Wyrównywanie  szans  rozwojowych  dla  różnych  grup  społecznych, 

przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  oraz  wspieranie  osób 
zagrożonych  marginalizacją  w  podejmowaniu  aktywności  na  rzecz 
kompleksowego  rozwoju  oraz  poprawy  efektywności  działania  i  jakości 
życia  na  wymiarach  osobistym,  rodzinnym,  społecznym,  zawodowym  i 
ekonomicznym.

W  roku  2004  Fundacja  C.E.L.  kontynuowała  i  rozwijała  działania 
rozpoczęte  
w roku 2002 i kontynuowane w 2003 w zakresie:

a) Rozwijania struktury organizacyjnej Fundacji i zaplecza technicznego.
b) Budowania  zespołu  i  podnoszenia  kompetencji  Zarządu  i  realizatorów 

programów Fundacji.
c) Rozwijania współpracy międzynarodowej.
d) Tworzenia programów w takich obszarach jak:

- Budowanie  współpracy  i  współdziałania  na  obszarze  działania 
Fundacji.

- Podnoszenie kompetencji życiowych młodych ludzi ze środowisk 
dysfunkcyjnych i ich rodziców.

e) Poszukiwanie sponsorów.

Efektem podjętych działań są:

1. Rejestracja Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego
2. Poszerzenie  zespołu  stałych  współpracowników  i  rozbudowanie  programów 

realizowanych przez Fundację
3. Zmiana  siedziby  i  zagospodarowanie  nowego  lokalu  –  większy  lokal 

umożliwiający prowadzenie działań w siedzibie Fundacji
4. Podjecie intensywnych działań promocyjnych -  przygotowanie strony www i 

innych materiałów promocyjnych oraz prototypów materiałów edukacyjnych 
wspierających  efektywność  programów  Rozwoju  Umiejętności  Życiowych 
realizowanych przez Fundacje 

5. Aktywny  udział  z  działaniach  środowisk  profesjonalnych  działających  w 
obszarach  organizacje  pozarządowe  -  profilaktyka  –  edukacja  -  pomoc 
społeczna – terapia. 
W tym m.in. spotkania i konferencje takie jak: 
 Na temat współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta
 Na  rzecz  rozwiązywania  problemów  prostytucji  wśród  dzieci -  Program 

„Stacja” 
 IV Profilaktyczne Spotkanie Kazimierzowskie organizowane przez PARPA
 Start  w  samodzielność  –  budowanie  systemu  lokalnego  wsparcia  dla 

młodzieży opuszczającej domy dziecka i rodziny zastępcze” organizowane 
przez BPS Urzędu Miasta Warszaw i Fundacje „Bez względu na niepogodę”



 Giełda Programów Profilaktycznych 
 „Szkolne programy Profilaktyczne i Rola Szkolnego Programu Profilaktyki – 

programy rówieśnicze” 
 Ogólnopolska Konferencja Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw
 Pomoc  psychologiczna  dla  dzieci  z  rodzin  z  problemem alkoholowym  - 

PARPA  
 "Psychospołeczne uwarunkowania używania narkotyków" - KBdsPN

6. Kontynuacja  działań  przygotowujących  do  realizacji  programów 
międzynarodowych dla młodzieży poprzez udział w:
 Warsztat The Bi-Tri-Multi Training Course (BTM), Słowacja, 09-13 września 

2004 roku.
 Konferencja nt. Edukacji Nieformalnej - Program Młodzież – 8 grudnia 2004
Szkolenie i konferencja były finansowane przez Narodowe Agencje Programu 
Młodzież Polski i Słowacji. Ich efektem jest podniesienie kompetencji zespołu 
w  zakresie  przeprowadzania  i  kierowania  projektem  Wymiany  Młodzieży  i 
przygotowanie  do  realizacji  w/w  programów  w  ramach  Fundacji  „Centrum 
Edukacji Liderskiej”.

7. Zbudowanie płaszczyzny do tworzenia przedsięwzięć opartych na współpracy 
i  współdziałaniu  na  terenie  Warszawy.  Istotnym  efektem tych  działań  jest 
Program  MISARN  (Program  Rozwoju  Umiejętności  Życiowych  Młodych 
Intelektualnie  Sprawnych  
A  Ruchowo  Niepełnosprawnych)  -  jesteśmy  pomysłodawcą  i  organizacją 
wnioskującą  
w projekcie partnerskim wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, 
CIS  i  ASM  
– firmą informatyczną. Projekt został zakwalifikowany do realizacji z dniem 15 
listopada  2004  w  ramach  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL.  Program 
realizowany będzie w latach 2004-2008 i  finansowany w 100% ze środków 
Unii Europejskie.

8. Zrealizowanie w roku 2004 następujących programów:

LP
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA
PROGRAM CZAS 

REALIZACJI
1. Fundusz Współpracy 

PHARE i Urząd m.st. 
Warszawy (partner w 
realizacji projektu)

„Żeby chciało się chcieć – 
opracowanie modelowego programu 
rozwoju umiejętności życiowych dla 
młodych osób wchodzących w dorosłe 
życie, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

11.02-10.10.2004

2. Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Program Rozwoju Umiejętności 
Życiowych Dla Środowisk 
Dysfunkcyjnych jako Aktywna Forma 
Profilaktyki – szkolenie

1.02.-30.10.2004

3 Urząd m.st. Warszawy Jak dziś zaopiekować się swoją 
przyszłością jutro, czyli umiejętności 
życiowe podwyższające poziom 
kompetencji młodzieży i młodych 
matek na rynku pracy?

1.03-30.11.2004

4. Urząd m.st. Warszawy Program Rozwoju Umiejętności 
Życiowych Dla Środowisk 
Dysfunkcyjnych

5.03-31.12.2004

5. Urząd m.st. Warszawy Program Rozwoju Umiejętności 
Życiowych Dla Środowisk 

26.05-31.12.2004



Dysfunkcyjnych jako Aktywna Forma 
Profilaktyki – szkolenie 

6. Wydział Polityki 
Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

„Z kim, jak, gdzie i komu?” 01.06-31.12.2004

7. Wydział Polityki 
Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego

Program Rozwoju Umiejętności 
Życiowych Dla Środowisk 
Dysfunkcyjnych

24.06-15.12.2004

8. Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

Wystartować od Nowa – Klub Pracy 
Dla Kobiet Po Czterdziestce 

8.06-31.10.04

9. Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów

„Z kim, jak, gdzie i komu?” - 
Partnerstwo

25.06-15.10.04



6. Wypracowanie  kolejnych  programów  przygotowanych  do  realizacji,  czego 
efektem jest uzyskanie jeszcze w grudniu 2004 trzech dotacji Krajowego Biura 
ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2005  wspierających  realizację  takich 
projektów jak:

 Młodzież dla Młodzieży
 „STRUŻ” – Studencki Trening Rozwoju Umiejętności Życiowych
 „RUŻ” - Program Systemowego Rozwoju Umiejętności Życiowych 

7. Uchwały przyjęte przez Zarząd:
 UCHWAŁA z dnia 03 marca 2004r. w sprawie ustalenia polityki finansowej 

Fundacji – Zakładowy Plan Kont
 UCHWAŁA z dnia 11 maja 2004 dotycząca powołania Bożeny Wołoszyn na 

stanowisko  Prezesa  Fundacji  i  Małgorzaty  Płócińskiej  na  stanowisko 
Wiceprezesa 

 UCHWAŁA z dnia 21 lipca 2004 dotycząca zmian w statucie
 UCHWAŁA  z  dnia  01  września  2004  dotycząca  przyjęcia  sprawozdania 

finansowego za 2003 r
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