Miejscowość, data: WARSZAWA 03.04.2019

Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2017
1) Dane fundacji:
Nazwa: Fundacja YouCanFreeUs Polska
Siedziba, adres: Elektronowa 10, 03-219, Warszawa
Aktualny adres do korespondencji: Jagiellońska 88/51l, 00-992, Warszawa
Adres poczty elektronicznej: biuro@youcanfree.us
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 3-09-2015
Nr KRS: 0000571328 Nr REGON: 362435559
Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
Imię, nazwisko, pełniona funkcja:
- Agata Witkowska, prezes Zarządu
- Beata Marczak, wiceprezes Zarządu
- Sujo John, członek Zarządu
- Clarissa Anderson, członek Zarządu
- Kari Dingler, członek Zarządu
2) Cele statutowe fundacji:
- Celem głównym Fundacji jest przeciwdziałanie problemowi handlu ludźmi,
niewolnictwa i pracy przymusowej, niesienie wolności tym, którzy stali się
ofiarami handlu ludźmi, przymusowej prostytucji, ofiarom przemocy, uciskanym,
zniewolonym i wykorzystywanym oraz zapewnienie im pomocy, opieki, ochrony,
rehabilitacji i możliwości rozwoju.
- Pomoc obywatelom RP pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi za
granicą;
- Działalność na rzecz wzbudzania i pogłębiania świadomości społecznej w
tematyce handlu ludźmi;
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Działalność charytatywna;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
- Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
- Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;

- Działalność w zakresie kultury i sztuki
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
- Ratownictwo i ochrona ludności;
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w roku
sprawozdawczym:
17 maja 2017 rok
Przeprowadzenie prelekcji nt. handlu ludźmi dla szkoły ponadgimnazjalnej. Realizacja celów:
- Działalność na rzecz wzbudzania i pogłębiania świadomości społecznej w
tematyce handlu ludźmi;
- Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
8 czerwca 2017 rok
Przeprowadzenie warsztatów dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i prokuratorów
dotyczące współpracy w zakresie ścigania sprawców przestępstw handlu ludźmi, udzielania
pomocy i wsparcia ofiarom tego przestępstwa. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
Koszalin. Realizacja celów:
- Działalność na rzecz wzbudzania i pogłębiania świadomości społecznej w
tematyce handlu ludźmi;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
30 czerwca 2017 rok
Przeszkoliliśmy 192 pracowników socjalnych Województwa Łódzkiego z zakresu rozpoznawania
ofiar handlu ludźmi. Szkolenie zrealizowano w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
Realizacja celów:
- Działalność na rzecz wzbudzania i pogłębiania świadomości społecznej w
tematyce handlu ludźmi;
- Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
3 lipca 2017 rok
We współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej udostępniliśmy na każdym
stanowisku odprawy paszportowej na Lotnisku F. Chopina ulotki zawierające informacje
pomocowe do wykorzystania w sytuacji kryzysowej dla potencjalnych ofiar handlu ludźmi.
- Działalność na rzecz wzbudzania i pogłębiania świadomości społecznej w
tematyce handlu ludźmi;
- Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
- Promocja i organizacja wolontariatu
Fundacja w okresie od czerwca 2016 roku do lutego 2018 roku prowadziła w Łodzi dom dla ofiar
handlu ludźmi. Pomoc ta polegała na długotrwałym wsparciu i pomocy, zaczynając od
podstawowych spraw społecznych do specjalistycznej terapii wraz z niezbędnym leczeniem. Ofiary
przebywały pod opieką fundacji w okresach od dwóch tygodni do roku. Fundacja objęła

kompleksowym wsparciem przez cały czas funkcjonowania domu schronienia 7 osób. Realizacja
celów:

- Celem głównym Fundacji jest przeciwdziałanie problemowi handlu ludźmi,
niewolnictwa i pracy przymusowej, niesienie wolności tym, którzy stali się
ofiarami handlu ludźmi, przymusowej prostytucji, ofiarom przemocy, uciskanym,
zniewolonym i wykorzystywanym oraz zapewnienie im pomocy, opieki, ochrony,
rehabilitacji i możliwości rozwoju.
- Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
Nie miało miejsca
3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS: Nie miało miejsca
4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania).
- Uchwała Zarządu nr 006/2018 – 1
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 303 861,20 zł
W tym:
- ze spadków lub zapisów: brak
- z darowizn: 3055,21 zł
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: Brak
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: Brak
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- środki pieniężne od Fundatora:
300 779,23 zł
- odpisane różnice groszowe
26,76 zł
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty): Nie miało
miejsca
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: % Nie miało miejsca
6) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 323 872,37 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 74 021,05 zł
- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ 248 978,34 zł
W tym:

- 5.255,96 zł woda,
- 9.313,59 zł gaz i energia,
- 107.583,17 zł usługi obce (czynsz najmu, telefony,poczta,obsługa prawna,księgowa.itp),
- 769,84 zł inne usługi
- koszty wynagrodzeń- 106.315,11 zł
- na działalność gospodarczą: Nie miało miejsca
- pozostałe koszty /wskazać jakie/:
- koszty NKUP: 872,98 zł
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 2 osoby
W tym na stanowiskach:
- Prezes Fundacji
- Pracownik Administracyjny
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Nie miało miejsca
Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 109 894,22 zł
W tym:
- wynagrodzenia: 106 315,11 zł
- nagrody: nie dotyczy
- premie: 921,10 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
Ryczałt samochodowy: 2 658,01 zł
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Nie
miało miejsca
Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych:
Członkom Zarządu ogółem: brak
W tym:
- wynagrodzenia: brak
- nagrody: brak
- premie: brak
- inne świadczenia /wskazać jakie/: brak
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/ ogółem: brak
W tym:
- wynagrodzenia: brak
- nagrody: brak
- premie: brak
- inne świadczenia /wskazać jakie/: brak
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą ogółem: Nie miało miejsca
W tym:
- wynagrodzenia: Nie miało miejsca
- nagrody: Nie miało miejsca
- premie: Nie miało miejsca
- inne świadczenia /wskazać jakie/: Nie miało miejsca

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 16 161,56 zł
Informacje o udzielonych pożyczkach: Nie miało miejsca
Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: Nie miało miejsca
Kwota: Pożyczkobiorca: Nie miało miejsca
Warunki przyznania pożyczki: Nie miało miejsca
Kwota: Pożyczkobiorca: Nie miało miejsca
Warunki przyznania pożyczki: Nie miało miejsca
Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 3 684,36 zł
Kwota: 3 684,36 zł Bank: Alior Bank
Kwota: Bank:
b) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: Nie miało miejsca
- Obligacji: Brak
- Udziałów: Nazwa spółki: Brak
- Akcji: Nazwa spółki: Brak
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: Nie miało miejsca
Kwota wydatkowana: Brak
Przeznaczenie nieruchomości: Brak
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: Nie miało miejsca
Kwota wydatkowana: brak
Wyszczególnienie: brak
e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
Aktywa: 9 024,90 zł
Zobowiązania: 23 210,08 zł
8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych: Nie miało miejsca
9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o
składanych deklaracjach podatkowych: PIT-4: 9.739,00 zł CIT-8: 0,00zł
10) Informacje o kontrolach i ich wynikach: Nie miało miejsca
W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.
- Uchwała Zarządu nr 006/2018
………………………………… ……………………………………
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej).
Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529).

