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Dane Rejestracyjne Fundacji  

Nazwa:  

Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

„ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

Adres siedziby:  

04-614 Warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

Adres fundacji:  

04-614 Warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

Adres do korespondencji:  

04-614 warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

Adres poczty elektronicznej:  

fundacja.zp@zapewnicprzyszlosc.org.pl 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:  

4 listopad 2010r  

Numer KRS:  

0000369546  

Numer REGON:  

142730599 

Numer NIP:  

9522101590 

Członkowie Zarządu Fundacji „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

 Od dnia 6.05.2013r. w skład Zarządu Fundacji „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” wchodzą: 

 

Elżbieta Sowa            - Prezes Zarządu 

Marek Perkowski - Sekretarz Zarządu 

Bożena Kasztalska     - Skarbnik Zarządu 
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Określenie celów statutowych fundacji:  
Podstawowym celem, do którego dąży Fundacja „Zapewnić Przyszłość”, jest stwo-

rzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób wychodzących z systemu edukacji oraz 

domu całodobowego, w którym OzN będą mogły godnie żyć i funkcjonować 

korzystając ze wsparcia bliskich/opiekunów. 
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Cele I Zasady Działania Fundacji 
 

W roku 2020 jak i w latach poprzednich, zadaniem priorytetowym w działalności Fundacji 

„Zapewnić Przyszłość” był udział w pracach i konsultacjach społecznych zmierzających  do 

zmian w  systemie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zmian zgodnych z Konwencją 

Praw Osób Niepełnosprawnych   

Cele i zasady działania Fundacji 

 

Celami Fundacji są: 

 

1. działalność na rzecz dobra niepełnosprawnych i nieporadnych życiowo dzieci, mło-

dzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

2. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ze wszelkimi 

dysfunkcjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi na każdym etapie życia, 

3. niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom 

wychowującym dzieci i osoby niepełnosprawne, oraz wyrównywanie życiowych 

szans tych rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, 

niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia, 

4. działalność charytatywna na rzecz niepełnosprawnych oraz nieporadnych życiowo 

dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

5. ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci młodzieży, osób 

dorosłych oraz ich rodzin, 

6. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdro-

wotnych w dziedzinach związanych z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i 

psychiczną, poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych, 

7. nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych, 

8. upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabili-

tacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, 

młodzieży i osobom dorosłym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szko-

leniowej na rzecz rodziców, opiekunów i bliskich oraz osób zawodowo zajmujących 

się pracą z niepełnosprawnymi, 

9. przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających niepełnospraw-

nym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i 

rehabilitacji oraz wsparcia dla niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo, ich rodzin 

i opiekunów, 

10. zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej i psychicz-

nej, 

11. wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od mo-

mentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej 

samodzielności i niezależności życiowej, 
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12. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, kształcącym się 

w masowych, integracyjnych i specjalnych placówkach oświatowych, w nauce i ad-

aptacji do środowiska osób sprawnych oraz podejmowanie działań na rzecz integra-

cji obu tych środowisk, 

13. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym opuszczającym placówki 

terapeutyczne, lecznicze i edukacyjne, 

14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostają-

cych bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 

15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki niepełnospraw-

nych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób 

niepełnosprawnych, 

17. działalność w zakresie ochrony środowiska, propagowanie postaw proekologicznych 

wśród niepełnosprawnych i ich rodzin, prowadzenie badań nad wpływem zanieczysz-

czenia i skażenia środowiska na zwiększenie się populacji osób niepełnosprawnych 

a także wspieranie inwestycji ekologicznych,  

18. propagowanie zdrowej żywności oraz stosowania diet we wspomaganiu rehabilitacji, 

a także promowanie życia zgodnego z naturą, 

19. organizowanie, wspieranie i prowadzenie działalności innowacyjnych i technicznych 

wykorzystujących nowe technologie w tym informatyczne i elektroniczne pomaga-

jące usprawnić funkcjonowanie i komunikację osób niepełnosprawnych, 

20. działalność zmierzająca do likwidacji barier architektonicznych, 

21. upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w 

odniesieniu do osób niepełnosprawnych, 

22. działalność na rzecz poszanowania godności osób niepełnosprawnych, ich prawa do 

godnego życia, nauki, pracy, wypoczynku, a także promowanie i podnoszenie sta-

tusu osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, 

23. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy 

na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej niepełno-

sprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

24. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii 

osób niepełnosprawnych, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia niepełnospraw-

nych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

 

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność i współpracować z 

innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami 

Fundacji „Zapewnić Przyszłość”. 
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 Fundacja Realizuje Swoje Cele Poprzez: 

 

1. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla niepełno-

sprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zapewniających pobyt dzienny jak i 

całodobową opiekę, 

2. organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni 

specjalistycznych, poradni diagnostycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 

osób niepełnosprawnych, 

3. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, oraz specjal-

nych placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków 

szkolno-rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych, placówek wczesnego wspoma-

gania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjali-

stycznych w tym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 

4. organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeu-

tycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, 

świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowaw-

czych, zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych 

form pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagającym opieki, 

5. świadczenie usług domowych, również dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych pozostających poza opieką placówek leczniczo-rehabilitacyjno-edu-

kacyjnych, 

6. przewóz osób niepełnosprawnych, ułatwiający im życie i funkcjonowanie w społe-

czeństwie, dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych do prowa-

dzonych na ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeu-

tycznych, 

7. inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wy-

miany doświadczeń i informacji dla rodzin niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 

oraz dorosłych, ich opiekunów i bliskich, 

8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia 

dla rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich, 

9. udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i oso-

bom dorosłym w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych 

ośrodkach medycznych, 

10. pomoc finansową i rzeczową rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, znaj-

dujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzie-

ciom, 

11. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

12. spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje, konferen-

cje, wykłady, dyskusje, warsztaty, 

13. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, 

kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabi-

litacji, edukacji i terapii dla osób zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, eduka-

cję i wszelką pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ich 

rodzinom i opiekunom, 

14. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywa-

nie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problemów osób 

niepełnosprawnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników dla 
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rodzin niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także gromadzenie 

wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z reali-

zacją celów statutowych fundacji, 

15. prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicz-

nej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, 

16. poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności za-

wodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

17. poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania 

umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy, 

18. organizowanie, prowadzenie, wspieranie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów spe-

cjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, rekreacji, re-

habilitacji dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poza miejscem 

ich stałego pobytu, 

19. organizowanie otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych 

form usprawniania fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym 

uwzględnieniem niepełnosprawnych, 

20. organizowanie wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, dla osób niepełno-

sprawnych, ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

21. organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z twór-

czością osób niepełnosprawnych, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat 

ich twórczości, 

22. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integra-

cyjnych, 

23. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych 

fundacji, 

24. współpracę z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie służącym 

osobom niepełnosprawnym, w tym wspieranie i umożliwianie spełniania kultu i prak-

tyk religijnych osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym in-

telektualnie oraz mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się, 

25. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo, materialnie) innych organizacji po-

zarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,  

26. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy 

na temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji życiowej i społecznej, 

27. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statuto-

wej, 

28. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy mię-

dzynarodowej osób niepełnosprawnych, 

29. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych. 
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Opis Głównych Działań Podjętych Przez Fun-
dację w 2020 roku 
 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

W 2020 roku, Fundacja „Zapewnić Przyszłość” kontynuowała działania zapoczątkowane w 

poprzednich latach. Niestety, z powodu pandemii, działania te zostały ograniczone do nie-

zbędnego minimum. 

 

W 2020 roku, przedstawiciele Fundacji „Zapewnić Przyszłość” byli stałymi uczestnikami 

comiesięcznych spotkań organizacji pozarządowych zrzeszonych w Branżowej Komisji 

Dialogu Społecznego (BKDS) ds. osób niepełnosprawnych. 

W 2020 roku takich spotkań odbyło się tylko 3. Obrady BKDS–u obejmowały: 

    - wybór nowego Prezydium BKDS i nowego Przewodniczącego BKDS 

- spotkania z kierownictwem Biura Polityki i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, 

   podczas których to omawiane były problemy mieszkalnictwa wspomaganego oraz 

   deinstytucjonalizacji placówek dla OzN, 

- programu działań na rzecz OzN na kolejne lata po 2020 roku 

- społecznej strategii dotyczącej wsparcia OzN na lata 2020 – 2030 

- budżetowania działających placówek dziennego wsparcia 

- stworzenia karty świadczeń i potrzeb OzN w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej 

   OzN w Warszawie. 

 

Przedstawiciele BPiPS, Pani dyr. M. Jakubiak, Pan dyr. T. Pactwa oraz urzędnicy biorący 

udział w spotkaniach odpowiedzialni za poszczególne obszary działań, przedstawiali 

priorytety działań na rzecz OzN w 2020 r.  

Priorytety te, to: 

- stworzenie bazy i udostępnianie informacji dot. świadczeń i usług dla OzN i ich 

   opiekunów (PIKON – Punkt Informacji ON) 

- uruchomienie kampanii społecznej dot. dostępności komunikacji miejskiej dla OzN 

- uruchomienie programu badań i poprawę opieki medycznej nad OzN (powstały dwa 

   gabinety ginekologiczne dla Kobiet z niepełnosprawnościami) 

- wprowadzenie usługi tłumacza migowego w urzędach i biurach 

- przedstawienie programów inwestycyjnych, które dot. budowy nowych placówek dla 

   OzN (np. ośrodek wsparcia z mieszkaniami chronionymi dla OzN na Targówku, COM 

   (Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne na Ursynowie, Centra Aktywności Międzypokole- 

   niowej na Ochocie, w Wawrze, na Białołęce) 

 

Prace nad prezentacją powyższych tematów, były możliwe dzięki ponad dwuletniej pracy 

zespołów roboczych ds. transportu, ds. małych form mieszkaniowych, ds. dziennych 

ośrodków wsparcia, ds. asystencji osobistej ON. W pracach tych zespołów brali czynny 

udział członkowie Fundacji „Zapewnić Przyszłość” 

Zaowocowało to: 

- zmianą regulaminu przewozów OzN i odpłatności za kurs, postulatem wprowadzenia 

   abonamentu dla OzN uczęszczających do dziennych ośrodków wsparcia  

- powstaniem planów powołania dziennych domów wsparcia ze zwiększonym finanso 

   waniem (z realną możliwością ich realizacji) dla OzN kończących etap edukacji 

- dostrzeżenie konieczności tworzenia całodobowych placówek pobytowych dla OzN 

- stworzenia systemu wsparcia dla opiekunów OzN poprzez usługi wytchnieniowe i  

   programy Asystencji Osobistej ON 



Str. 08 
 

Opis Głównych Działań Podjętych Przez Fundację w 2020 roku  
   

 

 

W lutym 2020 roku, członkowie Fundacji „Zapewnić Przyszłość” uczestniczyli także w 

spotkaniu z vice Prezydentem Warszawy, Panem P. Rabiejem, na którym to spotkaniu 

omawiane były również w/w tematy. Poruszyliśmy też problem powołania profesjonalnej 

placówki wsparcia na terenie Wawra.  

 

Przez cały rok 2020 (w miarę możliwości w trakcie bezpośrednich kontaktów, ale ze 

względu na pandemię i ograniczenia, głównie on-line), Fundacja współpracowała z 

Dyrekcją CERiO TPD HELENÓW oraz z Urzędem Dzielnicy Wawer w celu otrzymania 

wsparcia w dążeniu do naszego celu. 

Efektem wielu naszych spotkań w Urzędzie Dzielnicy, jest decyzja Zarządu Dzielnicy o 

powołaniu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W listopadzie i grudniu 2020 roku 

przedstawiciel Fundacji ZP uczestniczył w konsultacjach on-line prowadzonych przez 

Urząd Dzielnicy Wawer przy współudziale radnych dzielnicy i przedstawicieli innych 

organizacji pozarządowych. Konsultacje dotyczyły zakresu działania oraz zaaranżowania 

przestrzeni w/i wokół Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym ma 

funkcjonować: 

    - dzienny ośrodek pobytu dla seniorów 

    - dzienny  ośrodek wsparcia dla OzN 

    - żłobek dla ok.150 maluchów 
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Podsumowanie finansowe za rok 2020 
 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finanso-

wych 

W 2020 r. Fundacja nie prowadziła działań mających skutki finansowe . 
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Zestawienia finansowe za rok 2020 
1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów , z wyodrębnieniem ich 

źródeł: 

 

Przychody osiągnięte w roku 2020 to: 

 

- przychody z działalności statutowej                                 0,00 zł 

- pozostałe przychody                  1 650,00 zł 

- przychody finansowe      0,00 zł 

 Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. 11 907,92 zł 

 

2. Informacje o poniesionych kosztach: 

 

Koszty poniesione w roku 2020 to: 

  

   - koszty działalności  statutowej                           870,77 zł 

 

  2.a. Zysk  netto w kwocie                                       779,23 zł 

 

3. Działalność gospodarcza  : 

 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

4. Dane o zatrudnieniu w fundacji : 

 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników na umowę o 

pracę Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie. 

 

5. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji :  

 

W okresie sprawozdawczym 

 usługa księgowa –              450,00 zł/rok. 

 

6. Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

7. W 2020 r. Fundacja posiadała: 

 

Konto bankowe w Volkswagen Bank direct.   

                Stan konta na dzień 31.12.2020 r.    =      1 580,00 zł 

 

Konto bankowe w BNP Paribas Bank Polska SA (dawny Raifeisen Polbank), które służy 

do bieżącej obsługi Fundacji „Zapewnić Przyszłość”. 

               Stan konta na dzień 31.12.2020 r.     =     10 337,92 zł 

 

8. Fundacja nie posiada obligacji . 

      

9. Fundacja nie nabyła akcji. 

 

10.  Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

11.  Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują . 

 

12.  Należności nie występują. 
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13.  Kapitał założycielski fundacji to 2 000,00 zł. 

 

14.  Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

15.  Rozliczenia międzyokresowe nie występują . 

 

16.  Podatek dochodowy - nie występuje. Jednostka korzysta ze zwolnienia 

przedmiotowego z uwagi na działalność statutową zgodnie z art.17.ust.1 pkt.4 

ustawy o CIT. 

 

17.  Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe 

CIT8   

 

 

 

 

Warszawa, 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  

 

  – prezes Fundacji „Zapewnić Przyszłość”         -  Elżbieta  Sowa 

 

  – skarbnik Fundacji „Zapewnić Przyszłość”      –  Bożena   Kasztalska 

 

     

 

 

 

 


