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Celami Fundacji są:
1. działanie na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;
2. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganie
przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowanie postaw obywatelskiej
aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
3. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego
ryzyka;
4. niesienie pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;
5. wspieranie, upowszechnianie i propagowanie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej
oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;
6. wspieranie wolontariatu i postaw obywatelskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. niedochodowe

prowadzenie

poradnictwa,

m.in.

obywatelskiego,

prawnego,

psychologicznego, socjalnego i zawodowego, dla grup szczególnego ryzyka;
2. udzielanie stypendiów, zapomóg, pomocy materialnej i finansowej;
3. prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działań rzeczniczych;
4. niedochodowe prowadzenie działań medialnych, kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych,
wydawniczych, wystawienniczych i badawczych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU

1/2016 z dnia 4 stycznia w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników,
współpracowników i wolontariuszy Fundacji Refugee.pl
3/2016 z dnia 30 marca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
4/2016 z dnia 5 września w sprawie szczepień dla pracowników Fundacji
5/2016 z dnia 3 listopada w sprawie przyłączenia się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Warszawie (sygn. Akt I SA/Wa 1388/16)
6/2016 z dnia 22 grudnia w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Fundacji Refugee.pl
im. Małgorzaty Jasiczek –Gebert za rok 2015
7/2016 z dnia 22 grudnia w sprawie reprezentacji Fundacji Refugee.pl

BIURO
Po ponad rocznych, aktywnych poszukiwaniach udało nam się wynająć i urządzić biuro, w którym
zapewniona jest obsługa administracyjna realizowanych działań oraz prowadzone przez wolontariuszki
BEZPŁATNE LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO dla dorosłych.

DZIAŁANIA MERYTORYCZNE
W 2016 roku Fundacja Refugee.pl realizowała trzy projekty:
1. „Lotni prawnicy – pomoc i informacja prawna” - w partnerstwie z Urzędem do Spraw
Cudzoziemców od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Projekt był współfinansowany z Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Bezpieczna przystań.
Udzieliliśmy 356 porad i informacji prawnych (w 6-ciu językach) 230 osobom ubiegającym się o
nadanie statusu uchodźcy w Polsce.
Przeprowadziliśmy 10 spotkań informacyjnych dla cudzoziemców w ośrodkach w Lininie, Dębaku,
Targówku, Kętrzynie, Wrocławiu oraz Centrum Wielokulturowym i w biurze Fundacji Refugee.pl w
Warszawie.
Przygotowaliśmy 2 animacje informacyjne dotyczące procedury o nadanie ochrony międzynarodowej,
jedna jest skierowana do dorosłych, druga do dorosłych i dzieci. Animacje są dostępne w 6 językach
(polski, arabski, francuski, angielski, perski i rosyjski) na kanale Youtube Fundacji Refugee.pl.

2. „Refugee.pl5” - w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców od 1 stycznia do 31
grudnia 2017 r. Projekt był współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz
budżetu państwa. Bezpieczna przystań.

Prowadziliśmy nieformalne przedszkole i świetlicę dla dzieci szkolnych w Lininie koło Góry Kalwarii
oraz nieformalne przedszkole i świetlicę dla dzieci szkolnych w Dębaku koło Podkowy Leśnej. Działały
one przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie.
Opieką przedszkolną zostało objętych 190 dzieci.
Opieką świetlicową zostało objętych 152 dzieci.

Udzieliliśmy 289 porad socjalnych w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lininie i Dębaku oraz w biurze w
Warszawie.
Przeprowadziliśmy 400 godzin kursu orientacji w społeczeństwie polskim.
Przeprowadziliśmy 8 spotkań ze specjalistami w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lininie i Dębaku.
Zorganizowaliśmy 5 imprez otwartych w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lininie i Dębaku z udziałem
osób indywidualnych oraz grup ze społeczeństwa polskiego.

Z działań projektowych skorzystały 943 osoby.
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3. „Międzynarodowy Dzień Uchodźcy w Warszawie” – we współpracy z Fundacją im. Stefana
Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Z organizowaliśmy obchody oraz kampanię reklamową Dnia Uchodźcy w Warszawie.
W ciągu trzech dni 17-19 czerwca miało miejsce 6 wydarzeń:


Wernisaż i wystawa fotograficzna „O krok od raju…”, Stacja Muranów



Tramwaj za jednej uśmiech



Pokaz filmu „Kuzyni” reż. Bartek Tryzyna i Monika Stpiczyńska ( 10 min.) oraz „Zima w
Lampedusie” reż. Jakob Brossmann



Impreza z DJ w klubie BaRka



Piknik REFUGEE.PL, Park Rzeźby przed Zamkiem Ujazdowskim CSW – Piknik rodzinny z okazji
Obchodów Dnia Uchodźcy.



Kabaret na Koniec Świata, Solec 44

Ponadto pozyskaliśmy prawo do 10 dodatkowych pokazów filmów „Kuzyni” i „Salam” i udostępniliśmy
je zainteresowanym osobom i instytucjom, które zorganizowały pokazy tychże filmów w 8 innych
miastach Polski.

POMOC RZECZOWA

Regularnie dostarczaliśmy pomoc rzeczową osobom starającym się o nadanie lub posiadających
ochronę oraz cudzoziemcom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej: używaną
odzież, środki czystości, pieluchy jednorazowe, słodycze, wyposażenie, zabawki oraz artykuły
plastyczne do nieformalnych przedszkoli i świetlic, wyprawki szpitalne dla matki i noworodka,
kaszki dla niemowląt, worki stomijne, buty zimowe.

DZIAŁANIA RZECZNICZE



Na rzecz włączenia się Polski w dobrowolne przesiedlenia uchodźców oraz relokację osób
wymagających ochrony międzynarodowej.



Aktywne uczestnictwo w spotkaniach na poziomie krajowym i międzynarodowym dotyczących
tematyki relokacji, przesiedleń, ochrony i migracji.



Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Ekspertów ds. Migracji przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich.



25 lutego 2016 wraz z UNHCR Polska oraz Posłem Marcin Święcicki współorganizowaliśmy w
Sejmie konferencję na temat europejskiego kryzysu migracyjnego i jego potencjalnych
rozwiązaniach pt. „jak sprostać napływowi uchodźców i migrantów”.



Lipiec 2016 - przygotowaliśmy stanowisko skierowane do MRPiPS w sprawie 500 + dla
uchodźców i beneficjentów ochrony uzupełniającej.



Wrzesień 2016 – ekspozycja wystawy fotograficznej „O krok od raju…” w Centrum Kultury i
Turystyki w Mrągowie.



Październik 2016 – ekspozycja wystawy fotograficznej „O krok od raju…” w Galeria Fotografii
B&B, Bielsko-Biała.

DZIAŁANIA KAMPANIJNE I INFORMACYJNE

Skierowane do polskiego społeczeństwa dotyczące dobrowolnych przesiedleń oraz relokacji
uchodźców i osób wymagających ochrony międzynarodowej, tematyki przymusowej migracji i migracji,
budowy tolerancji wobec uchodźców i migrantów.

Działania te prowadzone były przede wszystkim poprzez media społecznościowe. Obejmowały również
kontakty z mediami, udzielanie wywiadów dziennikarzom, przekazywanie informacji dziennikarzom,
udział w programach publicystycznych na temat uchodźców i migrantów oraz udział w spotkaniach,

panelach dyskusyjnych i pogadankach organizowanych przez różne instytucje i inicjatywy
nieformalne.

PRZYCHODY statutowe w 2016r. stanowiły dotacje oraz wpływy z darowizn od osób prawnych i
fizycznych.
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Przychody określone statutem stanowią kwotę 1 030 116,00 PLN i obejmują:


darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych w wysokości 36 268,56 PLN,



dotacja od Polskiej Akcji Humanitarne stanowi kwotę 150 000,00 PLN,



dotacja od Urzędu ds. Cudzoziemców w kwocie 52 500,00 PLN,



dotacja od COPE na projekt Refugee.pl5 372 185,10 PLN,



dotacja od COPE na projekt Lotni Prawnicy 229 021,14 PLN,



dotacja od Fundacji Batorego w kwocie 164 022,15 PLN,



darowizna rzeczowa w kwocie 26 119,05 PLN.

STRUKTURA KOSZTÓW
Koszty realizacji zadań statutowych stanowią kwotę 947 101,58 PLN w tym darowizna rzeczowa w
kwocie 26 119,05 PLN:



Koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych z darowizny pieniężnych od osób
fizycznych i prawnych w wysokości 23 697,68 PLN.



Koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych z dotacji od Polskiej Akcji Humanitarne
stanowi kwotę 77 214,73,00 PLN.



Koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych z dotacji od Urzędu ds. Cudzoziemców w
kwocie 52 500,00 PLN.



Koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych z dotacja od COPE na projekt
Refugee.pl5 374 488,80 PLN.



Koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych z dotacja od COPE na projekt Lotni
Prawnicy 229 021,14 PLN.



Koszty realizacji zadań statutowych sfinansowanych dotacja od Fundacji Batorego w kwocie
164 060,18 PLN.



Koszt darowizny rzeczowej w kwocie 26 119,05 PLN.

W Fundacji zatrudnionych było 11 osób na umowy o pracę i 25 osób na umowy cywilno-prawne.
Ponadto współpracowaliśmy z 19 wolontariuszkami oraz kilkudziesięcioma osobami, które brały
udział w prowadzonych działaniach akcyjnych.

