SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2012 ROKU

1) dane rejestracyjne fundacji:
a) nazwa fundacji: Fundacja Rodzić po Ludzku
b) siedziba fundacji: Warszawa 00-150, ul. Nowolipie 13/15
c) adres fundacji: Warszawa 00-150, ul. Nowolipie 13/15
d) aktualny adres do korespondencji: Warszawa 00-150, ul. Nowolipie 13/15
e) adres poczty elektronicznej: fundacja@rodzicpoludzku.pl
f) data wpisu w KRS: 11.02.2003 r.
g) nr KRS: 0000150773
h) REGON: 011948526
i) dane członków zarządu fundacji: Joanna Pietrusiewicz - Prezes Zarządu
Agnieszka Wądołowska - Członek Zarządu
j) cele statutowe fundacji: poprawa poziomu opieki perinatalnej oraz warunków panujących
w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
I. Monitoring placówek położniczych województwa mazowieckiego.
Działania rzecznicze i monitoringowe Fundacji mają na celu zapobieganie marginalizacji
potrzeb i naruszaniu praw kobiet w ciąży i matek małych dzieci w opiece okołoporodowej i na
rynku pracy. W ramach programu we wrześniu 2012 roku rozpoczęto realizację projektu
„Monitoring placówek położniczych województwa mazowieckiego pod kątem realizacji nowego
standardu opieki okołoporodowej”. Celem projektu było zbadanie stopnia realizacji przez
szpitale i oddziały położnicze obowiązującego od 7 kwietnia 2011 roku Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
W 2012 roku opracowane zostały narzędzia badawcze, odbyły się również wizyty ankieterek we
wszystkich wybranych szpitalach. W ramach projektu opracowana została publikacja „Nowe
Standardy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście prawnej organizacji opieki
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okołoporodowej w Polsce” (Analiza Prawna), autorstwa dr Doroty Karkowskiej. Projekt
dofinasowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja
w działaniu”, kontynowany jest w 2013 r.
II. Portal www.GdzieRodzić.info.
W 2012 roku został zaprojektowany i uruchomiony portal internetowy www.GdzieRodzic.info,
skierowany do kobiet w ciąży i mam małych dzieci. Celem programu było stworzenie platformy
internetowej - wyszukiwarki zawierającej najważniejsze informacje o wszystkich placówkach
położniczych Polsce oraz dostarczenie wiarygodnych informacji opierających się nie tylko na
deklaracjach szpitala, lecz także na opinii konsumenckiej. Wyszukiwarka umożliwiała kobietom
wybranie miejsca do porodu, a także dokonanie własnej oceny placówki, w której rodziły. Portal
miał także charakter edukacyjny - zawierał artykuły dotyczące ciąży, porodu, a także informacje
o prawach przysługujących młodym rodzicom. Premiera strony została szeroko zauważona przez
media. Informacje o wyszukiwarce pojawiły się w prasie i audycjach radiowych. Liczba
użytkowników strony pod koniec 2012 roku wynosiła niemal 40 000 osób, a 2000 osób
zostawiło opinię na temat placówki.
III. Konferencje szkoleniowe „Nowy Standard w Położnictwie”.
Celem programu była promocja standardu opieki okołoporodowej, a w szczególności zapisów
dotyczących stosowania pozycji wertykalnych w czasie porodu oraz niezakłóconego pierwszego
kontaktu między matką a dzieckiem po porodzie. Projekt podkreślał również konieczność
przestrzegania praw pacjenta oraz uwrażliwienia personelu medycznego na różne aspekty
podmiotowości kobiety – pacjentki i jej dziecka. Realizowany projekt skierowany był do
personelu medycznego- położnych, lekarzy ginekologów, neonatologów, położnych rodzinnych,
instruktorek szkól rodzenia, doul i studentów Akademii Medycznych. W ramach programu
zorganizowano cykl bezpłatnych, jednodniowych konferencji pt: „Nowy standard w położnictwie.
O pozycjach wertykalnych, pierwszym kontakcie i wdrażaniu dobrych praktyk”. Konferencje
odbyły się w 5 miastach Polski: Warszawa, Toruń, Rzeszów, Wrocław, Lublin.
W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 730 osób.
IV. Przygotowanie do Porodu i Rodzicielstwa.
Program lokalny, skierowany do kobiet w ciąży, par przygotowujących się do porodu i rodziców
małych dzieci. Celem programu była edukacja dotycząca ciąży, porodu, połogu i opieki nad
dzieckiem, jak również uczenie nowych umiejętności podnoszących kompetencje młodych
rodziców. W 2012 roku w ramach programu zrealizowano następujące działania:
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- kursy przygotowujące do porodu – Szkoła Rodzenia, w ramach których uczestnicy zdobywali
wiedzę na temat fizjologii porodu, radzenia sobie z bólem porodowym, emocji doświadczanych
w trakcie porodu, pielęgnacji i karmienia dziecka oraz przebiegu połogu. Program, oparty na idei
porodu aktywnego, prowadzony był aktywnymi metodami warsztatowymi. W 2012 roku
przeprowadzono 5 kursów Szkoły Rodzenia dla 64 osób.
- ćwiczenia dla kobiet w ciąży. Celem zajęć było fizyczne przygotowanie kobiet do porodu,
nauka relaksu, a także zapobieganie dolegliwościom pojawiającym się w trakcie ciąży. Zajęcia
prowadzone były w małych grupach, według specjalnie przygotowanego dla kobiet w ciąży
zestawu ćwiczeń zawierających elementy jogi.
- spotkania otwarte dla kobiet w ciąży i mam małych dzieci, w ramach których odbyły się pokazy
filmów „Poród w ekstazie” i „Uwolnić poród”. Celem spotkań było poruszenie zagadnień
związanych z wyborem miejsca do porodu, promocja idei porodu naturalnego, oraz
umożliwienie uczestnikom dyskusji z ekspertami na temat treści przekazanych przez twórców
filmów. W 2012 roku odbyły się 3 pokazy filmów, w których wzięło udział ponad 100 osób.
W 2012 roku w programie uczestniczyło 213 osób.
V. Program Szkoleniowy.
Program ten skierowany był do osób opiekujących się kobietami w ciąży, w czasie porodu
i połogu, do położnych i lekarzy, personelu medycznego placówek położniczych, ale również do
psychologów, fizjoterapeutów i doradców laktacyjnych. Na program składały się kursy, szkolenia
i warsztaty, których celem było zarówno pogłębienie wiedzy merytorycznej, jak i zdobycie
nowych umiejętności psychospołecznych niezbędnych w codziennej praktyce. W 2012 roku
przeprowadzono:
- kurs „Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia - podstawy”. Celem kursu było przekazanie
wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z grupą, a także umiejętności
tworzenia profesjonalnego programu szkoły rodzenia i scenariuszy zajęć. W ciągu roku
przeszkolono 3 grupy uczestników.
- kurs „Pozycje wertykalne w I i II okresie porodu - teoria i praktyka. Nowoczesne prowadzenie
porodu zgodnie ze wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącym opieki nad kobietą podczas
porodu fizjologicznego". Jego celem było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności
w zakresie przyjmowania porodu w pozycjach wertykalnych i porodu do wody. W ciągu roku
przeszkolono 3 grupy uczestników.
- kurs „Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem po porodzie - rozwój małego dziecka,
masaż dziecięcy i laktacja. Celem kursu było przekazanie najnowszej wiedzy i pogłębienie
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umiejętności z zakresu laktacji, integracji sensorycznej, rozwoju i masażu małego dziecka oraz
profilaktyki krzywdzenia małego dziecka. W 2012 r. przeszkolono 2 grupy uczestników.
- szkolenie dla personelu medycznego z zakresu technik masażu i akupresury. Celem szkolenia
było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w opiece nad kobietą w ciąży,
porodzie i połogu, służących między innymi: zmniejszaniu bólu porodowego, regulowaniu siły
i częstotliwości skurczy, zmianie położenia płodu, pobudzaniu laktacji i in. W trakcie szkolenia
uczestnicy poznali techniki akupresury i masażu pod okiem doświadczonej nauczycielki masażystki, absolwentki Międzynarodowej Szkoły Shiatsu w Szwajcarii.
- szkolenie „Żałoba - strata, trudne sytuacje na sali porodowej. Celem szkolenia było
dostarczenie wiedzy o procesie przeżywania żałoby, omówienie specyfiki pracy z osobą po
stracie, zasady pracy, organizacja opieki w oddziale, organizacja pożegnania rodziny z dzieckiem,
uwarunkowania prawne związane ze śmiercią dziecka w okresie okołoporodowym.
- szkolenie „Moc dotyku - masaż niemowlęcy. Jak wspierać rodziców w nawiązywaniu więzi
z małym dzieckiem?”. W trakcie szkolenia uczestniczy ćwiczyli umiejętności z zakresu uczenia
młodych rodziców masażu niemowlęcia i małego dziecka.
- szkolenie „Wspierające towarzyszenie kobiecie rodzącej – podstawowe umiejętności w pracy
douli”. Szkolenie skierowane było do osób pragnących profesjonalnie wspierać kobiety
w porodzie i we wczesnym okresie macierzyństwa. Jego celem było dostarczenie wiedzy
i praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy z rodzącą i młodą matką, a także
rozpropagowanie zawodu douli w Polsce.
- warsztat „Rebozo". W trakcie warsztatu uczestniczki zapoznały się z praktycznymi
możliwościami zastosowań chusty rebozo w czasie ciąży, porodu i w okresie poporodowym.
Kursy zatwierdzone zostały przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych jako kursy dokształcające.
W programie szkoleniowym w 2012 roku przeszkolono łącznie ponad 231 osób. W ankietach
ewaluacyjnych szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników za treści
merytoryczne i interaktywny sposób prowadzenia zajęć. Wszystkie grupy szkoleniowe zostały
zakończone egzaminami wewnętrznymi, które wykazały istotny przyrost wiedzy u uczestników.

3) opis głównych zdarzeń prawnych w fundacji o skutkach finansowych: nie wystąpiły

4) odpisy uchwał zarządu fundacji: w załączeniu
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5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
spadek

0,00

0,00 %

zapis

0,00

0,00 %

76 490,00

7,44 %

101 396,26

9,87 %

środki z budżetu państwa

0,00

0,00 %

środki z budżetów samorządowych

0,00

0,00 %

33 781,04

3,29 %

opłaty za usługi statutowe odpłatne

159 113,89

15,49 %

przychód z działalności gospodarczej

471 000,00

45,85 %

zysk z lat ubiegłych

185 563,30

18,06 %

darowizna
wpłaty 1% pdof

grant Fundacji Batorego

razem

1 027 344,49 100,00 %

6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
szkolenia, wykłady i warsztaty dla personelu medycznego placówek położniczych oraz osób
zajmujących się edukacją i opieką perinatalną, w tym prowadzących szkoły rodzenia, a także
edukacja i poradnictwo związane z problemami okresu okołoporodowego
koszty tych świadczeń: 253 040,00 PLN
wysokość pobranych opłat : 159 113,89 PLN
7) działalność gospodarcza:
a) informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej:
Fundacja prowadziła działalność gospodarczą wydawniczą i reklamową.
W ramach działalności wydawniczej wydano następujące publikacje:
- „Poradnik na początek - wszystko co najważniejsze o ciąży, porodzie i połogu” – wyd. II wydawnictwo multimedialne. Poradnik wydany na płycie CD, zawierał kompendium wiedzy
na temat ciąży, porodu i połogu. Na płycie umieszczone zostały filmy instruktażowe oraz
specjalnie przygotowane pliki pdf do wydruku. Poradnik poruszał tematy istotne dla młodych
rodziców, dostarczając im wiarygodnych informacji pomocnych w dokonywaniu wyborów,
dając praktyczne wskazówki, jak radzić sobie ze zmianą w życiu. Okres ciąży, porodu
i pierwszych miesięcy z dzieckiem potraktowany został holistycznie, poruszane były nie tylko
kwestie związane z opieką medyczną, ale także z emocjami młodych rodziców. Poradnik
ukazał się w nakładzie 50 tys. egzemplarzy i był dystrybuowany ze styczniowym numerem
miesięcznika „Dziecko”.
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- „Co to znaczy rodzić po ludzku – wydanie III rozszerzone”. Poradnik skierowany był do
kobiet w ciąży i ich rodzin. Skupiał się na omówieniu najważniejszych kwestii związanych
z porodem i połogiem. Poradnik został wydany w nakładzie 40 tys. egzemplarzy i był
dystrybuowany z majowym numerem miesięcznika „Dziecko”.
- ulotka z cyklu „Wiesz więc wybierasz” pt.: „Pierwsze spotkanie z dzieckiem - najważniejsza
godzina”. Publikacja poruszała kwestie związane ze znaczeniem pierwszego, niezakłóconego
kontaktu matki z dzieckiem zaraz po narodzinach. Ulotka została wydana w nakładzie 35 tys.
egzemplarzy i była dystrybuowana bezpośrednio do kobiet oraz poprzez wysyłki do szkół
rodzenia i szpitali położniczych.
- broszura dla personelu medycznego z cyklu Biblioteczka Fundacji Rodzić po Ludzku
pt.: „Najważniejsza chwila w życiu – o pierwszym kontakcie matki z dzieckiem
i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce.” Publikacja, obok
najnowszej wiedzy dotyczącej kontaktu „skóra do skóry”, zawierała także praktyczne porady
dla personelu, jak prawidłowo realizować pierwszy kontakt i jak dostosować do niego
procedury szpitalne. Broszura została wydana w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i była
dystrybuowana bezpośrednio do osób zajmujących się opieką okołoporodową oraz poprzez
wysyłki do szkół rodzenia i szpitali położniczych.
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej: 332 853,39 PLN
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł: 45,85%
8) informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych

-

508 518,70 PLN

b) administrację

-

139 133,10 PLN

c) działalność gospodarczą

-

138 146,61 PLN

d) pozostałe koszty

-

1 405,12 PLN

9) dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: 6 osób
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:
członkowie Zarządu:
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- prezes Zarządu, specjalistka ds. opieki okołoporodowej
- członek Zarządu, koordynatorka programów edukacyjnych
- członek Zarządu, specjalistka ds. obsługi rachunkowo-formalnej
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pracownicy merytoryczni:

2

- koordynatorka projektu internetowego
- specjalistka ds. opieki okołoporodowej
pracownicy organizacyjni:

1

- recepcjonistka / sekretarka
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 osób
10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
a) wynagrodzenia:

-

269 035,68 PLN

b) nagrody:

-

nie wystąpiły

c) premie

-

nie wystąpiły

d) inne świadczenia

-

nie wystąpiły

e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie wystąpiły
11) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji: 54 692,60 PLN rocznie
- wynagrodzenia

-

54 692,60 PLN

- nagrody

-

nie wystąpiły

- premie

-

nie wystąpiły

- inne świadczenia

-

nie wystąpiły

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą:
- wynagrodzenia

-

nie wystąpiły

- nagrody

-

nie wystąpiły

- premie

-

nie wystąpiły

- inne świadczenia

-

nie wystąpiły

0,00

12) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 76 850,00 PLN
13) dane o udzielonych przez fundację o pożyczkach pieniężnych:

nie udzielono

14) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bank. ze wskazaniem banku: nie ulokowano
15) dane o nabytych obligacjach:

nie nabyto

16) dane o wielkości objętych udziałów / nabytych akcji w spółkach prawa handlow.: nie nabyto
17) dane o nabytych nieruchomościach:

nie nabyto

18) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:

nie nabyto

19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach: 667 416,74 PLN
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20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdan.:

33 327,62 PLN

21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorząd.:

nie zlecono

22) informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
- podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 PLN - dochód wolny od podatku zgodnie
z art.17 ustawy o pdop
- podatek VAT - na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 5 576,00 PLN - zobowiązanie
zostało uregulowane 25.01.2013 r.
- podatek dochodowy od osób fizycznych - na koniec roku zobowiązanie w wysokości:
3 477,00 PLN - zobowiązanie zostało uregulowane 21.01.2013 r.
- ZUS - na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 12 058,11 PLN - zobowiązanie
zostało uregulowane 15.01.2013 r.
- podatek od nieruchomości - na koniec roku zobowiązanie w wysokości: 0,00 PLN
23) informacja o składanych deklaracjach podatkowych:
- roczna deklaracja dot. podatku od osób fizycznych - PIT-4R
- roczna deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (straty) - CIT-8
- roczna deklaracja na podatek od nieruchomości
- miesięczne deklaracje VAT-7
- miesięczne deklaracje ZUS
24) informacja o przeprowadzonych kontrolach: w trakcie roku obrotowego nie miała miejsca
żadna kontrola.
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