
Sprawozdanie z działalności 

Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego w roku 2015

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego

1) 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/

2) Dane fundacji:

Nazwa: Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego

Siedziba: 02-601 Warszawa, ul. Racławicka 46/62

Adres do korespondencji: 20-806 Lublin, ul. Ks. W. Danielskiego 10

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 3 kwietnia 1998 roku,

Nr KRS: 0000208956, Nr Regon: 013121848

3) Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji według aktualnego 

wpisu w rejestrze sądowym:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania:

1. Wojciech Czeronko, ul. Snopkowska 10/20, 20-067 Lublin

2. Katarzyna Wac, Gołuszowice 3, 48-100 Głubczyce

3. Agata Kapiec, ul. Czeremchowa 16/12, 20-807 Lublin

4) Cele statutowe Fundacji:

 prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, 

edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na 
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rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz 

przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, 

narodowość oraz przekonania,

 promocja i wsparcie rozwoju rodziny,

 przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,

 wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz 

głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-metodiańskiej 

spuścizny kulturowej.

1) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem 

realizacji celów statutowych:

Fundacja Cyryla i Metodego w roku sprawozdawczym realizowała program 

Inicjatywa Tato.Net:

Wartości: Obecność ojca wzmocnieniem dla rodziny

Wizja: Odkrywamy ojcostwo

Misja: Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu wizji odpowiedzialnego 

ojcostwa oraz budowaniu indywidualnego planu bycia aktywnym 

i spełnionym ojcem

a) Serwis internetowy www.tato.net

Prowadzony i rozbudowywany był tematyczny portal internetowy 

w czterech językach, w którym mężczyźni mogli znaleźć informacje o wielu 

aspektach ojcostwa. Do ojców adresowany był również Elektroniczny 

Biuletyn Tato.Net, liczący około 8500 odbiorców.

Trwały prace nad stworzeniem nowego serwisu www. 

b) Działalność szkoleniowa

W roku 2015 w wydarzeniach warsztatowych prowadzonych przez 

Inicjatywę Tato.Net wzięło udział 2041 uczestników. Przeprowadzono 89 

warsztatów (45 warsztatów „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, 25 
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warsztatów „Bliżej – pełna łączność”, 12 wakacyjnych warsztatów „Wielka 

przygoda”, 5 warsztatów „Tato&Córka – nowe spojrzenie”, 2 warsztaty 

pilotażowe nowego scenariusza - „Tato odkrywca talentów”).

c) We wrześniu 2015 r. zorganizowane zostało w Łodzi  Forum Tato.Net 

pod hasłem „Słuchać i Prowadzić”. W Forum wzięło udział 700 mężczyzn 

z Polski, Europy i Ameryki Północnej.

d)  Konkurs "List do taty". Inicjatywa Tato.Net razem z Senacką Komisją 

Rodziny zorganizowała kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „List do 

taty”. We wrześniu 2015 r. w Senacie odbyła się uroczystość wręczenia 

nagród laureatom. To już trzecia edycja tego konkursu, w którym udział 

biorą uczniowie klas IV-V szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było 

napisanie listu, który ma opisywać relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem 

zastępczym. Senatorowie we współpracy ze szkołami i Inicjatywą Tato.Net 

ocenili prace uczniów. Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni do 

Senatu. Listy laureatów odczytali znani aktorzy.  

e) Publikacje 

W 2015 roku opublikowane zostały przez Fundację następujące książki:

 „Serce ojca” dr Kena Canfielda (wydanie I), 

 „7 sekretów efektywnych ojców” dr Kena Canfielda (wydanie II), 

 „Kolumbowie naszego pokolenia”, dr Dariusza Cupiała. Publikacja 

opowiada historię mężczyzn, którzy postawili na ojcostwo 

(wydanie II),

 „Wspólne odkrywanie świata” dr Kena Canfielda ebook (książka 

elektroniczna, wydanie I).

f) Trening dla trenerów „T4T”

Rozpoczęto kolejną edycję szkolenia nowej grupy trenerów. Wzięło w niej 

udział 10 kandydatów na trenerów warsztatów dla ojców. Szkolenie 
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składało się ze spotkania stacjonarnego oraz cotygodniowych spotkań 

online. Uczestnicy byli zobowiązani przygotować eseje, wziąć udział 

w warsztatach, prowadzić poszczególne moduły, zorganizować jeden 

warsztat w swoim mieście, utworzyć lub wspierać Ojcowski Klub oraz zdać 

egzamin trenerski pod okiem superwizora. 

Zakończono edycję szkoły trenerskiej rozpoczętej w roku 2014. Jej 

absolwentami są m.in. dwaj trenerzy z Ukrainy, dzięki czemu Inicjatywa 

Tato.Net może prowadzić warsztaty w języku ukraińskim.

g) Odznaczenie. Dariusz Cupiał, inicjator Tato.Net, otrzymał wyróżnienie 

w postaci medalu "Zasłużony dla Tolerancji". Corocznie od 1998 w 

ustanowionym przez UNESCO 16 listopada Międzynarodowym Dniu 

Tolerancji Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja" przyznaje Medale Zasłużony 

dla Tolerancji. Jest nadawany ludziom kultury, sztuki, politykom, osobom 

duchownym różnych wyznań, które w sposób szczególny zasłużyły się 

szerzeniu idei tolerancji.

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: - brak

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców - Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

8) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących 

zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji 

podatkowych:

Fundacja realizowała terminowo zobowiązania wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego.

9) Informacje o kontrolach i ich wynikach: w roku sprawozdawczym 

Fundacja nie była poddawana zewnętrznej kontroli.
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