
Sprawozdanie z działalności
Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia

w 2015 roku

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
Podstawa prawna :

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

1) Dane o fundacji:

Nazwa: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia
Siedziba, adres: Plac gen. Józefa Hallera 5, lok. 14a; 03-464 Warszawa
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.12.2011
Nr KRS: 0000405666; Nr Regon: 145928103

Dane  dotyczące  członków  zarządu  fundacji  według  aktualnego  wpisu  w  rejestrze
sądowym:

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny:
1. Bożena Monika Figiel, Prezes Fundacji – monika.figiel@gmail.com 
2. Dorota Piotrowska, członek Zarządu – zarzad@harcerstwo2stulecia.pl 
3. Małgorzata Sobieszczak - Marciniak członek Zarządu – zarzad@harcerstwo2stulecia.pl 

2) Cele statutowe fundacji:
1.  Inspirowanie  ruchu  harcerskiego  w Polsce  i  za  granicą  w  służbie  Bogu i  Polsce,  w
braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie. 
2.  Ochrona  i  trwałe  zabezpieczenie  dziedzictwa  i  osiągnięć  ruchu  harcerskiego  w
pierwszym stuleciu służby. 
3. Pomoc społeczna.

3) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
2015 rok był czwartym rokiem działania Fundacji. 

Podejmowaliśmy  następujące  działania  związane  z  usprawnieniem  organizacji,
rozbudową komunikacji i podstaw materialnych:

1. Organizacja/personalia/dokumenty. Nastąpiły personalne zmiany w Zarządzie FHDS.
Kazimierza Stepana zastąpiła Małgorzata Sobieszczak - Marciniak. Pozostali w Zarządzie
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Monika Figiel i Dorota Piotrowska. Fundacja stale współpracuje z księgową - Ewą Matych
oraz  autorką  i  administratorką  strony  internetowej  Bożenną  Hołownią.  Zarówno
trzyosobowy  Zarząd  jak  i  obie  stałe  współpracowniczki  podejmowali  systematyczne,
intensywne działania wokół:
• Inspirowania  i  koordynacji  trzech  płaszczyzn  funkcjonowania  FHDS  (edukacyjnej,

archiwalnej i samopomocowej).
• Formalnych  podstaw  funkcjonowania  FHDS  –  umowy,  regulaminy,  dokumenty,

wnioski,  rozliczenia,  obieg  korespondencji.  Założyliśmy  archiwum  Fundacji.  W
czerwcu  przeprowadzony  został  w  KRS  proces  rejestracji  zmian  personalnych  w
Zarządzie (wszystko przyjęte wcześniej przez Fundatorów i Radę Fundacji). Aktualny
skład  władz  FHDS  jest  dostępny  na  stronie  http://harcerstwo2stulecia.pl/?wladze-
fundacji,20 podobnie  jak  aktualny  Statut  FHDS  http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?
statut-fundacji,18   

• Siedziba Fundacji – kolejny rok współpracujemy z Fantastic Studio i wraz z nimi, w
październiku 2015, przeprowadziliśmy się do nowego miejsca.  Wynajmujemy adres,
skrzynkę  korespondencyjną  i  możliwość  korzystania  z  pomieszczeń  na  spotkania
zespołów  FHDS  ograniczając  tym  samym  koszty  wynajmu
http://harcerstwo2stulecia.pl/?kontakt,2. Na spotkania zespołów roboczych korzystamy
z bezpłatnego użyczenia  pomieszczeń m.  in.  przez Firmę IBCOL, m.  st.  Warszawę,
pracownię JAZ+Architekci.

• Podtrzymywania oficjalnych i nieoficjalnych kontaktów z organizacjami harcerskimi i
instytucjami  przyjaznymi  Harcerstwu.  Służyły  temu „oficjalne”  listy  i  zaproszenia  a
przede wszystkim kolejne spotkania z przedstawicielami władz Organizacji Harcerskich
m. in. podczas Konferencji „Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego” 28
marca 2015 w Bibliotece Narodowej w Warszawie a także podczas debaty „Harcerstwo
- 100 letnia tradycja we współczesnej szkole i społeczności lokalnej” zorganizowanej 6
października 2015 roku w Warszawie na Grochowie. Szczególnie intensywne kontakty
z  przedstawicielami  różnych  szczebli  organizacji  harcerskich  są  kontynuowane  w
ramach  prac  Zespołu  Dotacyjnego  Skole  2015.  Podtrzymujemy  kontakty  z
organizacjami  związanymi  z  Harcerstwem  m.  in.  z  Harcerskim  Ruchem  Ochrony
Środowiska, z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim, z Fundacją Pracownia Nauki i
Przygody  oraz  Fundacją  Harcerstwa  Polskiego  Schronisko  Głodówka  a  także
nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Gór Sowich "Pasjonat". Podtrzymujemy
i  rozwijamy  kontakty  robocze  z  instruktorami  z  różnych  organizacji  harcerskich  w
ramach prac naszych zespołów tematycznych. 

• Kontynuujemy  działania  służące  obecności  FHDS  w  przestrzeni  publicznej.
Prowadzimy i systematycznie aktualizujemy stronę internetową i konto na Facebooku.
Systematycznie  wydajemy i  posyłamy drogą mailową biuletyn  FHDS (w 2015 roku
ukazało  się  7  numerów  http://harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25).Statystyki
oglądalności i odwiedzin zamieszczamy poniżej.

2. Informacja, komunikacja, strony www., biuletyny FHDS. W 2015 roku zespół autorów
kontynuował  systematyczne  przekazywanie  informacji  działaniach  Fundacji.  W  pracach
zespołu  uczestniczyły  głównie  Bożenna  Hołownia,  Małgorzata  Sobieszczak-Marciniak,
Monika Figiel i Anna Werner. Podejmowane były następujące prace: 

• Systematycznie  rozbudowywano  i  uzupełniano  informacje  na  stronie  internetowej
www.harcerstwo2stulecia.pl.  W  2015  roku  odwiedzono  ją  95  254  razy,  w  tym
pierwszych, unikalnych wejść na stronę było 16 828, co świadczy o tym, że chętniej
wracano na stronę by śledzić  nowości  i  publikowane artykuły.  Zapewne do wzrostu
zainteresowania  przyczyniła  się  aktywność  Fundacji  na  Facebooku  a  także
atrakcyjniejszy wygląd strony zmodernizowanej na początku roku.

2

http://www.harcerstwo2stulecia.pl/
http://harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25
http://harcerstwo2stulecia.pl/?kontakt,2
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-fundacji,18
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?statut-fundacji,18
http://harcerstwo2stulecia.pl/?wladze-fundacji,20
http://harcerstwo2stulecia.pl/?wladze-fundacji,20


3



4



• Na Facebooku regularnie  informujemy o  wszystkich  działaniach  Fundacji  a  także  o
ciekawych działaniach i inicjatywach różnych organizacji harcerskich, wydawnictw oraz
indywidualnych osób z harcerstwem związanych.  Liczba obserwatorów i sympatyków
fundacyjnego  profilu  w  2015  roku  wzrosła  z  298  na  początku  stycznia  do  622  w
ostatnim  dniu  grudnia  –  adres:
https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia
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• Systematycznie  wydawano  biuletyn  FHDS.  W  2015  roku  ukazało  się  7  numerów
zawierających  krótkie  informacje  odsyłające  do  tekstów  umieszczanych  w
aktualnościach na stronie internetowej, ewentualnie do dłuższych artykułów. Wszystkie
dotąd  wydane  biuletyny  FHDS  są  dostępne  na  stronie
http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?biuletyny,25 

• Systematyczne  aktualizowano  bazę  adresową.  Obecnie  korespondencja  i  biuletyny
rozsyłane są mailowo do ok. 650 odbiorców. Niestety zmniejsza się liczba aktualnych
adresów mailowych,  zwłaszcza  z  kręgu  poKIHAM –  wiele  osób  zmienia  adresy  w
związku  np.  ze  zmianą  pracy,  a  my  nie  otrzymujemy  ich  nowych  adresów.
Zanotowaliśmy  jednak  kilka  przypadków,  że  osoby,  które  wcześniej  nie  były
zainteresowane odbieraniem fundacyjnych wiadomości,  poprosiły o przywrócenie ich
adresów  do  bazy.  Stopniowo  zwiększa  się  liczba  osób  odbierających  biuletyn  z
młodszych  pokoleń  instruktorów  związanych  z  8  organizacjami  harcerskimi.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wszystkie informacje przekazywane w biuletynach są
również  publikowane  na  Facebooku,  a  zatem  zasięg  przekazywanych  wiadomości
radykalnie się zwiększył. 

3. Podstawy materialne i finanse. W 2015 roku Zarząd rozliczył zeszłoroczne projekty,
napisał sprawozdania z nich oraz wypełnił wnioski na projekt kształceniowy SKOLE 2015
skierowany do Fundacji PZU, który skutecznie przeszedł procedurę dotacyjną. Owocna była
zbiórka  pieniędzy  na  cele  samopomocowe.  Koncepcja  Funduszu  Dotacyjnego  na
kształcenie instruktorów nadal nie została skutecznie uruchomiona. 

Działania związane z realizacją celów Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia w 2015
roku.

 I. Pierwszy z celów Fundacji - inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą w
służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie wedle
Statutu Fundacji jest realizowany poprzez:
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(a) Dokumentowanie legendy i przesłania Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.;
poprzez: (i) inicjowanie i wspieranie opracowań historycznych i gromadzenie archiwaliów,
(ii) upowszechnienie wzorców osobowych i materiałów historycznych; 
(iii) wspieranie działalności wydawniczej i (iv) inne formy archiwizacji.
(b)  Zaoferowanie  instruktorom  harcerskim  i  innym  osobom  zainteresowanym
samokształceniem możliwości przygotowania się na najwyższym światowym poziomie do
obejmowania  przywództwa  w  różnych  dziedzinach  życia.  Promowanie  wzorców
nowoczesnego przywództwa opartego na korzeniach i wartościach harcerskich: Służbie i
Braterstwie. Organizację debat, publikację wykładów i materiałów szkoleniowych.
(c) Stworzenie trwałego mechanizmu finansowania powyższych działań, jak i wybranych
projektów  bezpośrednio  wspierających  działalność  ruchu  harcerskiego.  Doradztwo  w
dyskusji nad modelem finansowania współczesnego harcerstwa i aktywne uczestnictwo w
tworzeniu instytucjonalnego i honorowego protektoratu nad harcerstwem.
 

W  2015  roku  w  związku  z  realizacją  tak  postawionych  celów  podjęto  i  zrealizowano
następujące działania:

1. W 2015 roku kontynuowano organizowanie cyklu debat o Harcerstwie. Odbyły się dwie
konferencje i debaty oraz byliśmy patronem trzeciej:

• 28  marca  2015  roku  w  siedzibie  Biblioteki  Narodowej  w  Warszawie  odbyła  się
konferencja  pt.  „Współczesne  wydawnictwa  i  prasa  ruchu  harcerskiego”,
zorganizowana przez Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia i Bibliotekę Narodową.
W  spotkaniu  wzięło  udział  ponad  50  osób  z  całej  Polski.  Konferencję  otworzyli
dyrektor BN pan dr Tomasz Makowski i przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP pan
Lech Wojciechowski.  Konferencję stanowiły cztery panele dyskusyjne  prowadzone
przez instruktorów, którzy z racji wykonywanego zawodu bądź pasji, są znawcami
tematyki  dotyczącej  wydawnictw i  prasy harcerskiej.  Szczegółowe sprawozdanie  z
konferencji  wraz  z  relacją  filmową  zostało  opublikowane  na  stronie
http://harcerstwo2stulecia.pl/?28032015-konferencja-%E2%80%9Ewspolczesne-
wydawnictwa-i-prasa-ruchu-harcerskiego%E2%80%9D,266 ,  zostały  także  wydane
materiały pokonferencyjne w formie drukowanej.

• 6  października  2015  w  Centrum  Promocji  Kultury  Praga  Południe  odbyła  się
konferencja  pt.  „Harcerstwo  –  100  letnia  tradycja  we  współczesnej  szkole  i
społeczności  lokalnej”,  której  patronował Burmistrz  Dzielnicy Praga Południe oraz
Fundacja  Harcerstwa  Drugiego  Stulecia.  W  konferencji,  będącej  elementem
obchodów  100-lecia  harcerstwa  na  Grochowie,  uczestniczyło  75  osób,  w  tym  20
dyrektorów i nauczycieli  z praskich szkół,  5 przedstawicieli  samorządu oraz liczne
grono  instruktorów  harcerskich  i  przyjaciół  harcerstwa.  Wydarzeniu  towarzyszyła
wystawa  o  historii  praskiego  harcerstwa  i  prezentacja  kronik  oraz  sprzedaż
wydawnictw  o  tematyce  harcerskiej.   W  ramach  debaty  odbyły  się  trzy  panele
dotyczące  metody  harcerskiej  i  jej  zbieżności  z  celami  wychowawczymi  szkoły;
związane z pytaniem czego szkoła oczekuje od harcerstwa i jakie ma z nim problemy?
Oraz  na  temat  niewykorzystanego  potencjału  harcerstwa  w  szkole  i  społeczności
lokalnej. Relacja z tej konferencji na stronie  http://harcerstwo2stulecia.pl/?6102015-
%E2%80%9Eharcerstwo-100-letnia-tradycja-we-wspolczesnej-szkole-i-spolecznosci-
lokalnej%E2%80%9D,297  

• Fundacja objęła także patronat nad trzecią edycją ogólnopolskiej konferencji „Edukacja
przygodą” organizowanej  w dniach 16-17.10.2015 przez Fundację "Nasza Ziemia",
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Pracownię Nauki i Przygody, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i
Lasy  Państwowe,  a  poświęconej  zagadnieniom  outdoor/  adventure/  experiental
education  w  Polsce  (zwanego  czasem  wychowaniem  przez  przygodę,  pedagogiką
przygody, wychowaniem plenerowym, turystyką aktywną lub pedagogiką przeżyć).  
W  ramach  patronatu  Fundacja  dofinansowała  udział  w  konferencji  pięciu
instruktorkom harcerskim z różnych organizacji, które zgłosiły chęć uczestniczenia w
zajęciach.  Ich  relacje  i  wrażenia  z  konferencji  zamieściliśmy  na  stronie
http://harcerstwo2stulecia.pl/?wrazenia-z-konferencji-edukacja-przygoda-,311 

2.  Zorganizowano trzecią edycję konkursu dotacyjnego Skole 2015 na kursy instruktorskie
dla wszystkich krajowych organizacji harcerskich. Podjęto kroki dla pozyskania funduszy
na  ten  cel.  Powołano  międzyorganizacyjny  dziewięcioosobowy  zespół  konkursowy.
Przewodniczącym zespołu  dotacyjnego  jest  Marcin  Wojdat  (w środku roku zastąpił  Go
Robert Nikołajew). Zaktualizowano koncepcję i założenia konkursowe. Wprowadzono dwie
kategorie konkursowe. Pierwsza dla kursów drużynowych (pojedynczych) – jak dotychczas
miały  to  być  kursy,  warsztaty,  seminaria,  szkolenia,  obozy  kształceniowe  itp.  Druga
kategoria - dla szkół instruktorskich (kształcenie długofalowe) te projekty miały zawierać
kilka powiązanych form kształcenia w rozpiętości czasowej, stanowiących zaplanowaną i
spójną całość, z określonym celem i planem rozwoju drużynowych i instruktorów, miały
uwzględniać  indywidualny  rozwój  uczestników,  miały  być  przygotowane  i  prowadzone
przez doświadczony zespół instruktorski.
Konkurs  został  ogłoszony  w  styczniu  2015  roku.  Do  pierwszego  etapu  (złożenie  listu
intencyjnego)  przystąpiło  72 środowisk kształceniowych z 4 organizacji  harcerskich.  Do
drugiego etapu (złożenie planów pracy i budżetów) przeszło 55 aplikujących. W efekcie
dotacje przyznano 27 kursom instruktorskim z 4 organizacji harcerskich w tym 9 projektom
długofalowym  (maksymalna  kwota  dotacji  15  tys.  zł.)  i  18  kursom  pojedynczym
(maksymalna  kwota  dotacji  5  tys.  zł.)   http://harcerstwo2stulecia.pl/?lista-projektow-
ksztalceniowych-ktore-otrzymaja-dofinansowanie-skole-2015,281 
W dotowanych kursach uczestniczyło razem 1118 instruktorek i instruktorów w tym: na
kursach pojedynczych 410 uczestników + 77 osób kadry = 487 instruktorów; na kursach
długofalowych  581  uczestników  i  50  osób  kadry  =  631  instruktorów.  Dokumentacja
filmowa  i  fotograficzna  z  dotowanych  kursów  znajduje  się  na  stronie
http://harcerstwo2stulecia.pl/?skole-2015-zdjecia-i-filmy-z-kursow,335.

Podczas podsumowania absolwenci kursów Skole 2015 (w kwietniu 2016 roku) otrzymali
materiały  pokonferencyjne  o  współczesnej  prasie  i  wydawnictwach  harcerskich  oraz
książkę Andrzeja Janowskiego „Być dzielnym i umieć się różnić” wydaną przez NWH.

W  2015  roku  Zespół  Dotacyjny  SKOLE  opracował  także  publikację,  która  jest
podsumowaniem  konkursu  dotacyjnego  SKOLE  za  rok  2014.  Zespół  dokonał  wyboru
spośród  różnych  nadesłanych  pomysłów  kształceniowych  i  zdecydował  się  na
przedstawienie materiałów, które z jednej strony pokazują różnorodność organizowanych w
ramach  konkursu  projektów,  a  z  drugiej  mogą  być  inspiracją  dla  zespołów
przygotowujących  kursy  w  przyszłości.  Materiały  są  dostępne  tutaj:
http://harcerstwo2stulecia.pl/?konspekty-kursow-skole-2014,370 .
 
3. Zespół dotacyjny SKOLE i współpracujący z nim instruktorzy z 4 organizacji harcerskich
kontynuowali  prace  nad  stworzeniem  kształceniowej  metodycznej  gry  instruktorskiej.
Późną jesienią 2015 roku odbyły się spotkania formalizujące wyprodukowanie takiej gry
wspólnie  z  warszawską  Pracownią  Gier  Szkoleniowych.  Wiosną  2016  roku  odbyły  się
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pierwsze  testy  i  ogrywanie  prototypu  gry.
https://www.facebook.com/FundacjaHarcerstwaDrugiegoStulecia/posts/1032311480178049

 II.  Drugi  cel  zapisany  w  Statucie  Fundacji  to  ochrona  i  trwałe  zabezpieczenie
dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby. Ten cel ma
być realizowany poprzez:
(a)  Ochronę  dziedzictwa  Andrzeja  i  Olgi  Małkowskich  i  wspieranie  działań  innych
podmiotów prowadzących statutowo podobną działalność.
(b) Inspirowanie. Wsparcie dokumentowania działalności ruchu harcerskiego w pierwszym
stuleciu istnienia, w tym KIHAM, naszych drużyn, szczepów i hufców Ruchu Harcerstwa
Niepokornego lat 70. i 80. XX w.
(c)  Upowszechnianie.  Poprzez  wszechstronne  wspieranie  i  popularyzację  działalności
wydawniczej.
 
W  2015  roku  w  związku  z  realizacją  tak  postawionych  celów  podjęto  i  zrealizowano
następujące działania:

1. Kontynuowano zbieranie informacji,  materiałów i wywiadów o muzeach i archiwach
harcerskich  w Polsce  oraz  zbiorach  harcerskich  prywatnych  kolekcjonerów z  zamiarem
utworzenia mapy takich instytucji.  Elementem tych prac było przygotowanie wspólnie z
Biblioteką Narodową w Warszawie konferencji „Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu
harcerskiego”  (22.03.2015)  a  także  wydanie  i  przesłanie  instytucjom  posiadającym
harcerskie zbiory materiałów pokonferencyjnych.

2.  W  ramach  obchodów  35-lecia  powstania  Kręgów  Instruktorskich  im.  Andrzeja
Małkowskiego  i  naszej  akcji  „ocalmy od zapomnienia”  zostały  wypracowane  materiały
archiwalne  http://harcerstwo2stulecia.pl/?35lecie-kiham-ocalmy-od-zapomnienia,320.
Przedstawiciele  Fundacji  wzięli  udział  w okolicznościowej  konferencji  15 grudnia 2015
roku http://harcerstwo2stulecia.pl/?35lecie-kiham-spotkanie-5122015-r,328 

3. FHDS wsparła finansowo jesienną wystawę zorganizowaną w Pieszycach na Dolnym
Śląsku przez  Stowarzyszenie  Gór  Sowich  "Pasjonat".  Wystawa  została  przygotowana  z
okazji  65  rocznicy  powstania  Harcerskiej  Organizacji  Podziemnej.  HOP  działała  od
kwietnia do października 1950 r. W roku 1951 siedmiu członków organizacji aresztowano i
podczas  pokazowej,  wyjazdowej  sesji  Sądu  Wojskowego  skazano  kilkunastoletnich
chłopców  na  kary  więzienia  najpierw  w  Dzierżoniowie,  potem  we  Wrocławiu.  Kary
opiewały na kilkanaście  i  kilka  lat  więzienia  i  ciężkich  robót  w kopalniach.  Harcerską
Organizację Podziemną określono mianem "związku zbrodniczego". Zdjęcia z tej wystawy
znajdują się tu:  http://harcerstwo2stulecia.pl/?24102015-uroczystosci-z-okazji-65-rocznicy-
powstania-hop-%28pieszyce%29,312 

4. Efektywnie kontynuowana była współpraca Fundacji z Niezależnym Wydawnictwem
Harcerskim. 

• W  2015  roku  Fundacja  wsparła  finansowo  drugie  (rozszerzone)  wydanie  książki
Andrzeja  Janowskiego,  Być  dzielnym  i  umieć  się  różnić.  Szkice  o  Aleksandrze
Kamińskim.  To  jedna  z  najważniejszych  lektur  dla  instruktorów  harcerskich  i
wszystkich wychowawców. Zbiór kilkunastu szkiców o Aleksandrze Kamińskim —
harcmistrzu, wychowawcy i pisarzu, jednym z twórców Szarych Szeregów, autorze
legendarnych  Kamieni  na  szaniec i  Wielkiej  gry,  redaktorze  „Biuletynu
Informacyjnego”  Armii  Krajowej.  Być  dzielnym  i  umieć  się  różnić  to  fascynująca
opowieść profesora i harcerza o innym profesorze harcerzu. 
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• NWH  wsparła  także  redakcyjnie  i  graficznie  wydanie  materiałów  edukacyjnych
podsumowujących konkurs dotacyjny SKOLE 2014 http://nwh.com.pl/skole.html 

5.  Z powodu remontu siedziby Domu Spotkań z Historią na ul. Karowej w Warszawie
Fundacja zawiesiła organizację spotkań o tematyce historycznej. 

 
 III.  Trzeci  cel  zapisany  w  Statucie  Fundacji  pomoc  społeczna ma  być  realizowany
poprzez: Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i  umożliwienie  im życia  w warunkach odpowiadających  godności  człowieka,  w
szczególności poprzez: (a) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom lub rodzinom
znajdującym się  w szczególnie  trudnej  sytuacji  życiowej  i  materialnej,  (b) finansowanie
leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Rok  2015  przyniósł  dalsze  działania  organizacyjne  w  obszarze  pomocy  społecznej.  W
ramach  poszczególnych  obszarów  (pomoc  psychologiczna,  porady  prawne,  pomoc
materialna, pomoc medyczna, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie duchowe) wyłonieni
koordynatorzy  byli  do  dyspozycji  zainteresowanych.  Ich  zadaniem  jest  tworzenie  
i rozwijanie sieci specjalistów, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konkretnych potrzeb  
a następnie odpowiednie kierowanie osób potrzebujących wsparcia.
Działania  podejmowane  w  obszarze  samopomocy  mogą  mieć  zarówno  charakter
ogólnopolski, jak i lokalny. Kontakt umożliwia płaszczyzna internetowa – aktywna strona
Fundacji http://www.harcerstwo2stulecia.pl/?samopomoc,4 
W  minionym  roku  napłynęło  kilkanaście  zgłoszeń,  większość  wymagała  jednorazowej
interwencji  polegającej  na  skontaktowaniu  osoby  potrzebującej  pomocy  z  wybranym
specjalistą.   W  jednym  przypadku,  ze  względu  na  przewidywaną  wielomiesięczną
hospitalizację,  w  uzgodnieniu  z  wnioskodawcą  podjęto  decyzję  o  rozpoczęciu  akcji
pomocowej  po  zakończeniu  pobytu  w szpitalu,  co  nastąpi  prawdopodobnie  pod  koniec
drugiego kwartału 2016 roku.
W 2015 roku Fundacja zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na podręczniki szkolne dla
dzieci z sierocińca prowadzonego przez Siostry Urszulanki w Mweka w Tanzanii. Była to
już kolejna akcja  -  współpraca  i  pomoc  dla  sierocińca  trwa od 2012 roku,  kiedy ekipa
byłych i obecnych instruktorek harcerskich odwiedziła to miejsce. 
Kolejna zbiórka pieniędzy dla dzieci z tego sierocińca została przeznaczona na podręczniki.
27 października 2015 przekazaliśmy do Mweka 10.600 zł. zebranych na ten cel. 
Wszystkie informacje o pomocy dla Mweka, jej efektach i darczyńcach umieszczane są na
stronie http://sierociniec-mweka.org.pl/    

4) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
- w 2015 roku nie było takich zdarzeń

5) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
- w 2015 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 239.294,10 zł
W tym: 
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł
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- z darowizn: 10.152,00 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł
- dotacje od innych fundacji lub instytucji: 180.698,11 zł 
- przychody finansowe – odsetki z lokat: 317,24 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 0,73 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014: 48.126,02 zł
 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:               %

7) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 188.219,43 zł
W tym: 
- na realizację celów statutowych: 176.031,64 zł
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 12.183,69 zł
- na działalność gospodarczą: 0,00 
- pozostałe koszty operacyjne:   4,10 zł

8) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem:
W 2015 roku sześciu osobom wypłacane były wynagrodzenia na podstawie umów cy-
wilnoprawnych.
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0

9) Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:

W tym: 
- wynagrodzenia: 21.201,70 zł
- nagrody: 0,00
- premie: 0,00
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
0,00 zł.

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
 Członkom Zarządu ogółem: 0,00 zł.
W tym:
- wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/ 0,00 zł. 
W tym:
- wynagrodzenia: 
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą 0,00 
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W tym:
- wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 21.201,70 zł

10) Informacje o udzielonych pożyczkach: W 2015 roku Fundacja nie udzielała pożyczek
Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki:
Pożyczkobiorca: kwota:
Warunki przyznania pożyczki:
Pożyczkobiorca: kwota:
Warunki przyznania pożyczki:

11) Informacje o posiadanym majątku: 31 grudnia 2015 roku na rachunku FHDS było:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

Kwota: 28.000,00 zł - lokaty Bank: Volkswagen Bank direct
Kwota: 14.473,15 zł – rachunki bieżące Bank: Volkswagen Bank direct

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: Fundacja nie posiada
papierów wartościowych
- Obligacji:
- Udziałów: Nazwa spółki:
- Akcji: Nazwa spółki:

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: Fundacja nie posiada nieruchomości
 Kwota wydatkowana:
 Przeznaczenie nieruchomości:

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:  Fundacja nie posiada środków
trwałych
 Kwota wydatkowana:
 Wyszczególnienie:

e) Informacje statystyczne:
 Aktywa: 74.012,98 zł.
 Zobowiązania: 2.508,65 zł .

12) Informacje o działalności zleconej  fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych: Fundacja nie prowadziła takiej działalności

13) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:
Wszystkie  obciążenia  budżetowe z  tytułu  podatków i  składek płaconych  do  ZUS
opłacone są na bieżąco. 
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Deklaracje podatkowe i zusowskie zostały wysłane we właściwych terminach i nie
wykazują błędów do wyjaśniania.

14) Informacje o kontrolach i ich wynikach: W 2015 roku w FHDS nie przeprowadzano ze-
wnętrznej kontroli

W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

1. Kopia uchwały Zarządu FHDS o zmianie adresu/siedziby Fundacji z 01.10.2015

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej:

B. Monika Figiel (Prezes Fundacji)    ……………………………………………..

Dorota Piotrowska (Członek Zarządu Fundacji) …… ……………………………………

W Warszawie 31 maja 2015 roku
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