SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014
I. Dane organizacji:
1) pełna nazwa FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ
2) forma prawna: fundacja (o statusie organizacji pożytku publicznego)
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000121003
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 23 lipca 2002
5) nr NIP 527-23-80-700 nr REGON 015208022
6) dokładny adres: miejscowość 02-520 Warszawa. ul. Wiśniowa 42 lok 39
województwo: mazowieckie
7) tel: 22-646-22-56
faks: 22-646-22-56
e-mail: biuro@fundacjacel.pl
http://www.fundacjacel.pl
8)

Członkowie Zarządu
Małgorzata Płócińska – Prezes Zarządu
Agnieszka Justyna Zaremba – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Ochremiak – Wiceprezes Zarządu

9)

Rada Fundacji
Ewa Kozdrowicz – Przewodnicząca Rady Fundacji
Elżbieta Stencel-Kileo – Członek Rady Fundacji
Ewa Pańkowska – Członek Rady Fundacji

II. 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.
III. Przedmiot działalności statutowej:
Fundacja realizuje swoje cele statutowe (nieodpłatnie) poprzez:
1. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie
nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz
nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, pedagogicznej
i socjalnej.
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój osobisty
i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym
i społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych
alkoholizmem, narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytucją, przemocą,
chorobami psychicznymi.
3. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej
podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych,
terapeutycznych i organizacyjnych w szkołach oraz w innych placówkach i organizacjach
w tym celu powołanych.
4. Upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych
dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk dysfunkcyjnych (akcje promocyjne,
imprezy, giełdy pracy, festyny).
5. Budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym
i międzynarodowym na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych
i społecznych (konferencje, seminaria, giełdy tematyczne).
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6. Inicjowanie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności
kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych mieszkańców wsi i małych miasteczek
oraz członków rodzin dysfunkcyjnych.
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Kształcenie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości.
9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
12. Promocję i organizację wolontariatu.
13. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach
statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.
Zgodnie ze statutem w zakres działalności odpłatnej wchodzą:
a) organizacja zjazdów, konferencji, seminariów, imprez publicznych (typu aukcje, koncerty,
giełdy tematyczne), festynów promujących wartości i postawy zawarte w celach
Fundacji;
b) konsultacje, szkolenia, treningi, warsztaty i zajęcia profilaktyczne.
Przedmiot działalności gospodarczej
Fundacja C.E.L. nie prowadzi działalności gospodarczej od 2007 roku.
IV. Zakres działań Fundacji w roku 2014
W roku 2014 Fundacja C.E.L., kontynuowała i rozwijała działania rozpoczęte w latach
poprzednich.
Efektem podjętych działań było:
1. Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej prowadzonych przez Fundacje działań
grupowych, kontynuowanie ewaluacji odroczonej w czasie (badania rozpoczęto w 2010).
2. Płynna realizacja następujących zadań w ramach pozyskanych dotacji na rok 2014:
 POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI
PSYCHOAKTYWNYMI ORAZ ICH RODZIN – ochrona i promocja zdrowia w zakresie
przeciwdziałania narkomanii. Dotacja wieloletnia przyznana przez Miasto Stołeczne
Warszawa na okres luty 2012 – grudzień 2014 (na rok 2014 przyznano
40 000,00 PLN; całość dotacji 120 000,00 PLN).
 PROWADZENIE DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA RODZINNEGO - ochrona i promocja zdrowia. Dotacja wieloletnia
przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa na okres grudzień 2012 – listopad 2015
(na rok 2014 przyznano 170 000,00 PLN; całość dotacji: 510 500,00 PLN).
 ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ I INTERDYSCYPLINARNEJ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE - ochrona i promocja zdrowia. Dotacja
wieloletnia przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa na okres grudzień 2012
– listopad 2015 (na rok 2014 przyznano 79 640,00 PLN; całość dotacji
240 920,00 PLN).
 PROGRAM PROFILAKTYKI SELEKTYWNEJ – PROGRAM ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI
ŻYCIOWYCH DLA MŁODYCH DOROSŁYCH OSÓB – ”ŻEBY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ” – dotacja
przyznana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
(30 000,00 PLN).
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 PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB ZAGROŻONYCH NARKOMANIĄ, UŻYWAJĄCYCH

NARKOTYKÓW – PROGRAM ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH DLA RODZICÓW
MŁODYCH DOROSŁYCH OSÓB – „ŻEBY MŁODYM CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ, CZYLI JAK
MOTYWOWAĆ I WSPÓŁPRACOWAĆ” – dotacja przyznana przez Krajowe Biuro

ds. Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014 (14 000,00 PLN).

 PRZEPROWADZENIE PROGRAMÓW ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH DLA OSÓB
DOROSŁYCH DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I POCHODZĄCYCH Z RODZIN Z PROBLEMEM
ALKOHOLOWYM W CELU OCHRONY ICH I ICH DZIECI PRZED SKUTKAMI ŻYCIA
I WYCHOWANIA W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ” – „PRZECIW PRZEMOCY” – PROGRAM
ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH DLA CZŁONKÓW RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

– ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy

w rodzinie. Dotacja przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów
w okresie marzec– grudzień 2014 (82 000,00 PLN).
3. W roku 2014 Fundacja nie zatrudniała nikogo w ramach umowy o pracę. Realizatorzy
zadań zatrudniani byli w oparciu o umowy zlecenie lub umowy o dzieło zgodnie
z obowiązującymi przepisami i warunkami dotacji.
4. W 2014 roku od stycznia do grudnia Zarząd w trzyosobowym składzie pracował
nieodpłatnie.
Zarząd w roku 2014 podjął dwie uchwały:
1. Uchwała nr 1 z dnia 2 stycznia 2014 dotycząca wyboru Prezesa i Wiceprezesów.
2. Uchwała nr 2 z dnia 10 kwietnia 2014 dotycząca przeznaczenia zysku za rok 2013.
5. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną kontrolę/wizytację:
 25
września
2014
w
zakresie
merytorycznej
realizacji
umowy
nr PS/B/VI/1/6/418/2012-2015 z 21 grudnia 2012 – Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych.
ZARZĄD Fundacji C.E.L.
Małgorzata Płócińska
Prezes Zarządu
Andrzej Ochremiak
Wiceprezes Zarządu
Justyna Agnieszka Zaremba
Wiceprezes Zarządu

3

