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Tytułem wstępu… 

 
 

 

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zgodnie z 

łacińską sentencją  "unitis viribus" czyli wspólnymi siłami wspierali 

działalność statutową Fundacji Sławek. 

 

Dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Sprawiedliwości, 

darczyńcom oraz bezinteresownemu wsparciu licznego grona 

wolontariuszy mogliśmy w sposób fachowy i skuteczny pomóc wielu 

osobom! 

 

Dziękujemy! 
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I O FUNDACJI 

Fundacja Sławek została założona w 1998 roku przez Marka Łagodzińskiego. Do dziś jest 

niezależną organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. 

Zgodnie z celami statutowymi, zadaniami priorytetowymi dla Fundacji jest: 

 Niesienie pomocy ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej  

i życiowej.. 

 Niesienie pomocy młodocianym i dorosłym opuszczającym Zakłady Karne lub 

Areszty Śledcze, oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub 

życiowej, która może spowodować szybki powrót do działalności przestępczej. 

 Niesienie pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, szczególnie  

w okresie leczenia odwykowego jednego z członków takiej rodziny. 

 Podejmowanie działań w zakresie sprawiedliwości naprawczej, mediacji  

i probacji. 

 Fundacja realizuje ww. cele w szczególności poprzez (Statut Fundacji § 10): 

 Organizowanie i finansowanie spotkań z terapeutami. 

 Finansowanie działalności umożliwiającej osobom opuszczającym zakłady 

penitencjarne dokonywanie niezbędnych czynności administracyjnych, związanych z dalszym 

funkcjonowaniem poza zakładami penitencjarnymi. 

 Organizowanie i finansowanie wykładów, prelekcji, przygotowywanie wystaw, 

spotkań, warsztatów integracyjnych. 

 Współpracę z instytucjami, innymi jednostkami organizacyjnymi, w kraju i za granicą, 

prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 Podejmowanie i finansowanie działań umożliwiających znajdowanie miejsc pracy lub 

przekwalifikowanie się oraz znalezienie miejsca zamieszkania dla osób opuszczających 

zakłady penitencjarne. 

 Organizowanie i finansowanie tymczasowych miejsc zamieszkania dla osób 

najbardziej potrzebujących. 

 Aktywizację zawodową, społeczną i kulturalną osób objętych działaniami Fundacji. 

 Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób objętych działaniami Fundacji 
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Zasadniczymi celem Fundacji jest kompleksowa pomoc (psychologiczna, prawna, 

ekonomiczna i społeczna) osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz byłym 

skazanym i ich rodzinom. Dzięki którym, wyżej wymienione grupy osób mogłyby w sposób 

satysfakcjonujący i społecznie akceptowany funkcjonować w społeczeństwie. 

Wspieramy działania, które mają na celu przemianę społeczną – zmianę sposobu postrzegania 

przez społeczeństwo byłych skazanych (zapobieganie stygmatyzacji i marginalizacji) w 

różnych sferach życia: zawodowej, kulturowej, społecznej. 

Intensywnie działamy na rzecz kształtowania i budowania skutecznej instytucjonalnej 

pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym skazanych na karę 

pozbawienia wolności i byłych skazanych. 

 

Fundacja Sławek współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Wymienić należy 

m.in. Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznego, Fundacją VIA, Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Integracją, DTI, Stacja Muranów, z UKSW, 

APS, Pedagogium, UKSW. 

 

W swojej działalności Fundacja Sławek przestrzega zasady przejrzystości tzn. przestrzega 

procedur i stosuje  jasne reguły w realizacji przyznanych dotacji. O swoich działaniach na 

bieżąco informuje na stronie internetowej: http://fundacjaslawek.org/ . 

 

Nazwa organizacji:  

Fundacja „Sławek” 

Adres biura:  

03-412 Warszawa, Andersa 13 

Telefon:  

(22) 2581997 

Numer konta: 

PKO S.A.VII Oddział w Warszawie       

00-764 Warszawa ul. Sobieskiego 110        

http://fundacjaslawek.org/
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PLN Nr 12401109-15004462-2700-401112-001      

USD Nr 12401109-15004462-2700-017872-001      

EUR Nr 12401109-15004462-2700-019782-001 

 

Millennium BIG Bank S. A. 

02-922 Warszawa ul. Nałęczowska 62      

PLN Nr 66 1160 2202 0000 0000 2043 6643Zarząd i Rada Fundacji 

Zarząd Fundacji „Sławek” tworzą: 

Skład Rady Fundacji: 

 Danuta Gajdus                                   przewodnicząca 

 Ks. Jan Sikorski                                   wiceprzewodniczący 

 Ks. Kazimierz Boguchwał Korbut- Orzechowski      członek 

 

Numer KRS 

Nr R.F. – 5436 , 

KRS 31.01.2007 nr  0000272518 Nr akt XVI Ns Rej F - 512/98. 

Regon:013035698 NIP-951-18-26-154 

 

 

 

II DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI SŁAWEK REALIZOWANA WOBEC 

OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

PROGRAM „ANIOŁ STRÓŻ” 

Program „Anioł Stróż” to jeden z kluczowych elementów systemowej współpracy z osobami 

odbywającymi karę pozbawienia wolności. Jego realizacja możliwa jest po spełnieniu kilku 

zasadniczych kryteriów przez osobę skazaną. Do podstawowych należy m.in. 

kilkumiesięczny kontakt z Fundacją, podczas którego osadzony uczestniczy w 

„Świadectwach” i odbywa kilka rozmów indywidualnych z przedstawicielami Fundacji 

Sławek.  

Nadrzędnym celem programu jest ułatwienie procesu readaptacji społecznej osobom 

pozbawionym wolności, poprzez umożliwienie im faktycznej konfrontacji z rzeczywistością - 



 7 

poza murami więzienia. Formę realizacji programu stanowi otaczanie opieką osoby 

pozbawionej wolności podczas przepustek przez tzw. „Anioła Stróża”.  

Osoby, które odbywają wieloletnią karę pozbawienia wolności mają zwykle trudności w 

odnalezieniu się w przestrzeni społecznej, nie wiedzą jak korzystać z transportu publicznego, 

jak zachować się w kawiarni czy teatrze. „Anioł Stróż” pomaga w rozwiązaniu tych 

problemów. Do końca projektu w 2016 działanie to wykonano   25 razy.  

 

PROGRAM „ŚWIAEDECTWA BYŁYCH SKAZANYCH” 

Program „Świadectwa” realizowany jest w jednostkach penitencjarnych, głównie na terenie 

województwa mazowieckiego. Działanie prowadzone za zgodą administracji więziennej, 

polega na grupowych spotkaniach kilku przedstawicieli Fundacji Sławek z osobami 

skazanymi. W trakcie ich trwania, członkowie Fundacji opowiadają, czym zajmuje się 

organizacja, jaki rodzaj pomocy świadczy. Natomiast osoby, które są beneficjentami Fundacji 

(byłymi więźniami) relacjonują historię swojego życia. Pokazując tym samym, że bez 

względu na popełnione wcześniej przestępstwa, można po wyjściu na wolność wieść godne  

i satysfakcjonujące życie. Po zakończeniu spotkania grupowego osadzeni mają możliwość 

odbycia rozmów indywidualnych z przedstawicielami Fundacji i skonfrontowania własnych 

problemów z ofertą organizacji. Z powodu niedostatecznych środków finansowych, a 

wysokich kosztach tego programu (dojazd do jednostek penitencjarnych), został on 

zrealizowany 35 razy w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce. Świadectw wysłuchało 

ok. 620 osadzonych,  przy czym należy wyraźnie zaznaczyć, że zapotrzebowanie na program 

„Świadectwa” zgodnie z informacjami otrzymywanymi zarówno od pracowników SW, jak i 

osób skazanych było przynajmniej dwukrotnie większe. 

 

PROGRAM „ROZMOWY INDYWIDUALNE” 

Rozmowy indywidualne to kolejny element współpracy Fundacji Sławek z osobami 

skazanymi. Odbywają się one, także w połączeniu z programem „Świadectwa”. 

Celem nadrzędnym takich rozmów jest nawiązanie pozytywnej relacji między Fundacją  

a osadzonym. W trakcie rozmowy więźniowie opowiadają o swoich problemach zarówno 

ekonomiczno-materialnych, jak i natury psychicznej - związanej z trudnościami 

egzystencjalnymi, z którymi nie mogą poradzić sobie samodzielnie. Niejednokrotnie 

problemy, z jakimi zgłaszają się osadzeni dotyczą braku miejsca zamieszkania po 

opuszczeniu ZK, chęci podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, a także mediacji. 
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Pracownicy Fundacji od samego początku realizowania programu w kontakcie z rozmówcą 

(osoba skazaną) przyjmują postawę nieoceniającą, starają się stworzyć atmosferę 

bezpieczeństwa i zaufania.  

Z upływem czasu Fundacja Sławek odnotowuje znaczący wzrost potrzeby podzielenia się 

swoimi problemami wśród więźniów, także tych stosunkowo krótko przebywających w 

jednostkach penitencjarnych. Łącznie w programie wzięło udział 745 osadzonych.  

 

PROJEKT „POCZYTAJ MI” 

Uwięzienie jednego z członków rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla 

funkcjonowania osoby skazanej, ale także dla całego systemu rodzinnego. Konsekwencją 

przebywania rodziców w warunkach izolacji więziennej stanowi znaczne ograniczenie ich 

udziału w życiu rodzinnym. Uwięzienie matki/ojca wpływa ujemnie na emocjonalny, 

behawioralny i społeczny rozwój dziecka. Projekt „Poczytaj mi” wychodzi naprzeciw 

powyższym potrzebom. Polega na nagraniu czytanej przez więźnia bajki – nagranie jest 

przygotowane profesjonalnie przez realizatora dźwięku, utrwalone na płycie CD wraz z 

podkładem muzycznym, a następnie wysłane do dziecka osoby osadzonej. Osadzeni poza 

nagraniem CD bajki dla swoich dzieci, własnoręcznie wykonują rysunek na okładkę. Celem 

projektu jest pomoc w utrzymaniu więzi emocjonalnych między dziećmi i ich rodzicami 

pozbawionymi wolności. Nagrania przeprowadzane są na terenie zakładów karnych  

i aresztów śledczych. Natomiast montaż i udźwiękowienie nagrań, grafika komputerowa 

okładek oraz wysyłka nagrań do rodzin skazanych dokonywania jest w siedzibie Fundacji. 

Przed dokonaniem nagrania wszyscy więźniowie podlegają weryfikacji, w celu wykluczenia z 

udziału w projekcie tych skazanych, których karalność dotyczy przestępstw z udziałem dzieci 

w roli ofiary. Weryfikacji dokonuje wychowawca wyznaczony przez Dyrekcję AŚ / ZK.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym powstało  19  bajek 

 

 DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU ARTETERAPII 

Arteterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod terapeutycznych wykorzystywanych 

również w resocjalizacji. Sztuka to nie tylko praca nad swoim dziełem, czy też 

współtworzenie widowiska artystycznego, ale przede wszystkim praca nad samym sobą.  

W związku z tym, arteterapia, jako jedno z działań uczy komunikacji z innymi ludźmi, 

pozwala na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami, wyrażanie i rozumienie uczuć. 

Podnosi poczucie własnej wartości poprzez radość płynącą z konstruktywnej aktywności 

własnej. Fundacja Sławek jest opiekunem zespołu  PARAGRAF 64 , składającego się z 



 9 

osadzonych w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich i aktualnie odbywających kary 

w warunkach recydywy. 

Członkowie Zespołu tworzą i grają muzykę na bardzo wysokim poziomie – czego dowodem 

jest wydanie przez Fundację debiutanckiej płyty „Mój Anioł Stróż”. 

Działania z zakresu arteterapii podejmowane były przez przedstawicieli Fundacji Sławek 31 

razy w AŚ na Grochowie, na Mokotowie, w OZ Bemowo w ZK Czerwonym Borze odbyły 

się imprezy z okazji Dnia Dziecka,  Mikołajek, Część artystyczną przygotowali wolontariusze 

Fundacji Sławek. Każdorazowo przybyło około 50 zaproszonych dzieci wraz z opiekunami. 

Początkowo dzieci niepewnie patrzyły na przygotowywane przez nas balony i inne atrakcje. 

Wolontariusze Fundacji Sławek zapewniali dzieciom i ich rodzicom zabawy integracyjne oraz 

liczne konkursy. 

W dniach od 5.09. - 10.09.2016 roku w Ośrodku Readaptacji Społecznej w Mieni k. Mińska 

Mazowieckiego został zorganizowany przez Fundację „Sławek” przy wsparciu finansowym 

Fundacji PZU, VII Plener Artystyczny w Mieni, w którym wzięli  udział  osadzeni z 

różnych jednostek w Polsce, podopieczni Fundacji Sławek, osoby niepełnosprawne z DPS 

lokalnych, Domu Kultury, WTZ w Mińsku.  Głównym celem kilkudniowych warsztatów 

artystycznych, było umożliwienie uczestnikom rozwinięcia swoich umiejętności 

artystycznych podczas zajęć malarskich, rzeźbiarskich i literackich, które nie tylko poszerzały 

świadomość postrzegania rzeczywistości, ale także mogą stać się czynnikiem terapeutycznym 

i resocjalizacyjnym. W warsztatach wzięło udział 25 osób. 

Podczas VII Festiwalu występowały Zespoły muzyczne i teatralne z jednostek 

penitencjarnych w całej Polsce : „Paragraf 64” ze Strzelec Opolskich, zespół teatralny 

„Upadłe Anioły” z ZK w Przytułach Starych, Zespół teatralny ze Sztumu ze sztuką „Czekając 

na Godota” oraz zespoły lokalne takie jak kapela z Cegłowa, zespół z DPS Mienia i w 

Jedlinie. Festiwal miał na celu głównie integrację ze społecznością lokalną. Festiwal swoją 

obecnością zaszczyciło ok. 200 osób.  

III DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI SŁAWEK REALIZOWANA W 

OBSZARZE POMOCY POSTPENITENCJARNEJ 

Prowadzenie Ośrodka Readaptacji Społecznej w Mieni k. Mińska Maz. 

Byli osadzeni po opuszczeniu murów więziennych pośród licznych problemów, zmagają się z 

brakiem miejsca zamieszkania. Ośrodek w Mieni przeznaczony jest dla osób, które znajdują 

się w szczególnej sytuacji mieszkaniowej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W ramach 

jego funkcjonowania przebywające w nim osoby, mają zapewniony nocleg i wyżywienie. 
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Docelowo w Ośrodku przebywa j ok. 10 - 12 byłych skazanych miesięcznie. Ośrodek jest 

placówką rotacyjną. Średni pobyt byłego osadzonego oscyluje w granicach od 3 do 6 

miesięcy. Warto zaznaczyć, że osoby przebywające w Ośrodku Readaptacji zobligowane są 

zgodnie z regulaminem wewnętrznym do utrzymywania stałego kontaktu z kuratorem, jak 

również utrzymywania abstynencji od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz 

aktywnego poszukiwania pracy.  

Prowadzenie Poradni Rodzinnej: 

W ramach funkcjonowania Poradni Rodzinnej znajdującej się w siedzibie Fundacji Sławek, 

wyróżnić należy: 

Punkt Konsultacyjny 

Punkt konsultacyjny to miejsce pierwszego kontaktu z każdym beneficjentem. Podczas 

konsultacji wspólnie z beneficjentem układany jest tzw. IPD- Indywidualny Plan Działania. 

Pracownik Fundacji wraz z beneficjentem wypracowują najwłaściwszy sposób postępowania, 

który umożliwiać ma docelowo rozwiązanie trudności, problemów opisanych w IPD.  

Z pomocy w pkt. konsultacyjnym skorzystało łączni 492 osób.  

Punkt konsultacyjny zajmuje się również utrzymywaniem korespondencji z osobami 

odbywającymi karę pozbawienia wolności. W okresie sprawozdawczym w roku 2016 w 

punkcie konsultacyjnym odpowiedziano na  335 listów 

 

Punkt Porad Prawnych 

W siedzibie Fundacji dyżuruje prawnik, który udziela pomocy w rozwiązywaniu spraw 

wymagających wiedzy z zakresu prawa (karnego, cywilnego, rodzinnego). 

Najczęstsze trudności, z jakimi zgłaszają się beneficjenci dotyczą możliwości odroczenia 

kary, uzyskania odszkodowania lub renty, starań o przywrócenie praw rodzicielskich, jak 

również egzekucji komorniczych. Łącznie z pomocy prawnej skorzystało 225 osób. 

 

Punkt Porad Psychologicznych i Terapeutycznych 

W siedzibie Fundacji odbywają się również konsultacje psychologiczne i terapeutyczne. Praca 

z beneficjentem realizowana jest głównie w systemie ambulatoryjnym, w postaci 

kilkumiesięcznych, indywidualnych sesji terapeutycznych. Łącznie pomocy psychologicznej 

skorzystało 113  osoby 

 

Prowadzenie Punktu Aktywizacji Zawodowej 
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W ramach aktywizacji beneficjentów, duży nacisk położny jest się na aktywność zawodową. 

przy wsparciu La Caxa, działania Fundacji swoim zakresem obejmują pomoc w poszukiwaniu 

pracy, kształtowanie „nawyku pracy” w beneficjentach, pracę z doradcą zawodowym, 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez liczne szkolenia i kursy zawodowe, czy też 

zbiorowy coaching motywacyjny. Punkt aktywizacji zawodowej oferuje swobodny, bezpłatny 

dostęp do telefonu, faxu, Internetu i aktualnych ofert pracy. Można w nim także skorzystać z 

pomocy przy konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych. Łącznie z punktu aktywizacji 

zawodowej (w tym konsultacje, udział w kursach, pomoc w pisaniu CV itd.) skorzystało 219 

osób.  

Wykonywanie kar zastępczych 

Nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne w Fundacji Sławek w ramach 

wyznaczonej kary zastępczej, wykonywało 4-5 osób miesięcznie. 

 

IV INNY WAŻNY NURT DZIAŁAŃ FUNDACJI 

PIESZA PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO CZĘSTOCHOWY 

Fundacja Sławek już od kilkunastu lat realizuje szereg różnych przedsięwzięć, mających w 

sposób najbardziej efektywny doprowadzić do powstania pozytywnych zmian 

osobowościowych u osób skazanych. 

Przykładem takiego działania jest Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę, która 

jest doskonałym sposobem formacji nie tylko chrześcijańskiej, ale skutecznie modeluje 

również charakter osób osadzonych. Daje możliwość spojrzenia na ich własne życie z 

zupełnie innej, nieznanej im dotąd perspektywy. Ogromy trud i wysiłek włożony w opiekę 

nad osobami z niepełnosprawnością, jest również szansą na wykształcenie w osobach 

pozbawionych wolności – empatii, wrażliwości i większej wyrozumiałości dla drugiego 

człowieka. Celem pielgrzymowania jest równocześnie pojednanie z ludźmi w poczuciu 

zrozumienia, szacunku i sprawiedliwości. 

W dniach 05.08-15.08.2015 Fundacja Sławek po raz kolejny wzięła udział w Pieszej 

Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę. W tym roku z „ramienia” Fundacji w 

pielgrzymce wzięło udział 16  osób. Do zadań uczestników pielgrzymki wobec osób z 

niepełnosprawnością, jak co roku należało: 

a) czuwanie nad 24-godzinnym bezpieczeństwem osoby z niepełnosprawnością  

b) przygotowywanie posiłków i karmienie 

c) prowadzenie wózka inwalidzkiego 
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d) wykonywanie zabiegów higienicznych 

e) sprawowanie podstawowej opieki medycznej (ze wsparciem pielęgniarki i lekarza) 

f) rozpoznawanie symptomów zaburzeń psychofizycznych 

 

 

SZKOLENIA 

Trening Kontroli Złości - przeprowadzono 2 treningi, w których wzięło udział  17 osób 

 

 

WOLONTARIAT 

W Fundacji Sławek regularnie odbywa wolontariat około 10 osób. Wolontariusze tworzą 

koedukacyjny zespół w wieku od 19 do 63 lat. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 

wczesnej dorosłości, studenci studiów stacjonarnych na kierunkach: pedagogika specjalna- 

specjalność pedagogika resocjalizacyjna, resocjalizacja penitencjarna oraz profilaktyka  

i resocjalizacja sądowa, a także praca socjalna, psychologia i niejednokrotnie socjologia. 

Wolontariusze wykonują zadania we wszystkich obszarach działalności Fundacji Sławek, 

m.in. prowadzą dyżury w poradni rodzinnej, odbywają rozmowy indywidualne z osobami 

odbywającymi karę pozbawienia wolności, odbierają osoby skazane na przepustki, realizują 

warsztaty i zajęcia artystyczne w jednostkach penitencjarnych. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą, wolontariusze pełnią swoje obowiązki pro publico bono. 

Oznacza to, że nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych z tytułu pełnionych funkcji. 

Jednocześnie wszystkie przydzielone zadania wykonują świadomie i dobrowolnie, kierując 

się wyłącznie empatią i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi. 

Podkreślić należy fakt, że liczba wolontariuszy w Fundacji Sławek nieustannie wzrasta. To 

ważne, gdyż pozwalana nie tylko na realizacje podstawowych, statutowych działań Fundacji, 

ale również umożliwia rozszerzenie działalności organizacji. 

 

POMOC RZECZOWA 

Również środki higieniczne lub niezbędną odzież, buty, czapki, szale oraz ciepłe odzienie 

podopieczni otrzymują zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba. W tym roku 92 osób skorzystało 

z takiej pomocy.  

 

V. WYDARZENIA  



 13 

 

Przedstawiciele Fundacji Sławek niezwykle aktywnie działają na rzecz poprawy  

i udoskonalenia modelu pomocowego osobom pozbawionym wolności oraz byłym skazanym. 

Prowadzą szereg różnorodnych działań, zmierzających do zmiany niekorzystnego, 

negatywnego wizerunku byłego skazanego w społeczeństwie - na realistycznie pozytywny. Z 

powodu dużej liczby przedsięwzięć mających zrealizować powyższe założenia, poniżej 

wymienione zostały tylko niektóre z nich: 

udział w konferencjach, sympozjach na spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości, w 

programach TV, radiu, przy promocjach książek, czy nagrań związanych z resocjalizacją. W 

tym roku 23 razy uczestniczyliśmy w różnych konsultacjach, występowaliśmy w TV i Radio. 

 

 

.VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

 

 

Fundacja Sławek realizuje w różnych formach pracę z osobami skazanymi i byłymi 

więźniami już od ponad 20 lat.  

Wobec powyższego, warto zwrócić uwagę i poddać pod dłuższe rozważania fakt, iż 

organizacje pozarządowe realizujące działania w obszarze pomocy postpenitencjarnej winny 

dzielić się wypracowanymi przez siebie skutecznymi metodami pomocy tak, by można było 

stworzyć jeden, najefektywniejszy model pomocy postpenitencjarnej o zasięgu 

ogólnopolskim. Celem ostatecznym byłoby zaoferowanie takiego wsparcia, które 

wykorzystane w sposób racjonalny, generowałoby wymierne korzyści dla odbiorcy działań. 

Kolejno na bazie wieloletnich doświadczeń Fundacji Sławek można uznać, że skuteczność 

programów realizowanych przez instytucje pozarządowe jest wysoka: znaczny procent 

beneficjentów nie powraca raz wtóry na drogę przestępczą, udaje się im zachować trwałą 

abstynencję alkoholową / narkotykową.  

Zdaniem byłych skazanych zmiana środowiska i praca zarobkowa po opuszczeniu jednostek 

penitencjarnych, to elementy pomocne w funkcjonowaniu na wolności w sposób zgodny z 

prawem. Winno się wobec powyższego tworzyć dodatkowe miejsca pobytu dla osób, które 

odbyły karę pozbawienia wolności. Warto większą uwagę przykładać do takich działań, jak 

tworzenie sieci mieszkań readaptacyjnych oraz programów ułatwiających zdobycie 

zatrudnienia poza murami zakładu karnego. Ze statystyk wynika, że 50% po opuszczeniu 
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jednostek penitencjarnych nie może odnaleźć się na rynku pracy z powodu karalności. 

Jednym z wymagań, jakie zawsze stawiane są osobom, które uzyskały warunkowe 

przedterminowe zwolnienie jest nakaz pracy. Niestety, jako osoby stygmatyzowane 

karalnością często nie mogą tego nakazu wykonać, co skutkuje odwieszeniem im kary.  

Codziennie docierają do Fundacji sygnały o tym, że nawet do pracy przy sprzątaniu ulic 

wymagane jest świadectwo o niekaralności. Jesteśmy bezradni przy poszukiwaniu wspólnie z 

beneficjentami ofert pracy. Zostają przeszkoleni, podnoszą swoje kwalifikacje z nadzieją, że 

łatwiej im będzie podjąć pracę i zostają ponownie ukarani brakiem przychylności ze strony 

społeczeństwa. My, jako społeczeństwo wykluczamy społecznie całe rzesze ludzi, którzy już 

odbyli swoją karę, skazując ich na beznadzieję. Trenerzy pracy oraz pracownicy socjalni 

wkładają mnóstwo wysiłku w szukaniu razem z podopiecznymi choćby pracy za minimalne 

wynagrodzenie. Często też zadawane są nam pytania, na które bardzo trudno udzielić 

odpowiedzi. „Co mam dalej robić? Nie mam dachu nad głową, pracy i nadziei na normalne 

życie.” Tak długo jak pracodawcy będą mieli możliwość każdego pytać o karalność będzie 

rosła przestępczość, ponieważ tych ludzi my skazujemy na wejście w konflikt z prawem. 

Słyszymy od naszych podopiecznych, że tylko w czasie trwania szkoleń i kursów 

zawodowych czują się naprawdę jak pełnowartościowi obywatele. Lecz po zakończeniu 

całego cyklu szkoleń czują się ponownie odrzuceni przez społeczeństwo. Dodatkowym 

elementem, który przeszkadza im podjąć pracę i uczciwie zarabiać na życie jest obciążenie 

komornicze. Po wielu latach spędzonych w jedn. penitencjarnych zazwyczaj zostają 

eksmitowani z nieopłacanych mieszkań a jeśli mają dzieci, to alimenty przewyższają 

możliwość zarobków. Sytuacja ich zapętla się. Nie mogą znaleźć wyjścia z tej trudnej 

sytuacji. Znajdują pracę za grosze bez żadnych umów, ponieważ tylko wówczas komornik nie 

zajmie im pieniędzy, za które i tak trudno im przeżyć. Aby uleczyć tę trudną sytuację na 

rynku pracy potrzebne jest cała gama skoordynowanych i realizowanych konsekwentnie 

działań. Potrzebne są działania zachęcające przedsiębiorców do zatrudnienia byłych 

skazanych. Ze względu na duże trudności wiążące się z powrotem na rynek muszą odczuć, że 

zatrudnienie właśnie ludzi uprzednio karanych, jest bardziej opłacalne. Niezbędnym 

warunkiem do szybkiego powrotu na rynek pracy będzie rozpoczęcie pracy jeszcze w ZK. To 

właśnie tam mają szansę nauczyć się /może po raz pierwszy w życiu/ nawyku pracy, 

systematyczności i poczuć się naprawdę potrzebnym. Wielu więźniów nigdy nie pracowało i 

nie ma zaszczepionego etosu pracy. Problemami dla pracodawców są również cechy, które 

wielu osadzonych nabywa w więzieniu. Więzienie często ubezwłasnowolnia skazanych, przez 
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co wielu z nich traci umiejętność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. 

Praca płatna już w ZK pozwoliła by na opłaty związane z czynszem, alimentami itd. 

Beneficjenci projektu „Stacja Wolność” otrzymują pełne wsparcie Fundacji. mogą korzystać 

z Internetu, /wyszukiwać oferty pracy, wysyłać maile/ z telefonu oraz dostępu do bieżących 

gazet. Również doradca zawodowy oraz wolontariuszki Fundacji Sławek pomagają w we 

wprowadzeniu beneficjenta na rynek pracy. Dzięki podejmowaniu tak wielu codziennych 

działań w kierunku pomocy przy wejściu na rynek pracy, efekty są coraz bardziej widoczne. 

Również możliwość nabycia nowych kompetencji oraz zdobycia praktycznych umiejętności 

zawodowych znacznie poprawia szanse wejście na rynek pracy. Zmian wymaga niewątpliwie 

postawa społeczeństwa. Potrzebne są kampanie społeczne, które pomogą zdjąć z byłych 

więźniów stygmat niepozwalający im często rozpocząć uczciwego życia. Realizacja tego 

ostatniego powinna być jednym z priorytetów.  

Widoczne jest jak niezwykle ważne jest kompleksowe wsparcie tak bezradnych po 

opuszczeniu jednostek penitencjarnych beneficjentów. Istotnym jest wsparcie w postaci 

treningów motywacyjnych, treningów psychospołecznych, spotkań z doradcą zawodowym. 

Bardzo trudno jest im odnaleźć się w nowej roli- ucznia, ponieważ często nie mają oni 

wyrobionego nawyku systematyczności.  

Pośród więźniów jest też wiele osób, które zanim trafiły za kratki wykonywały stałą pracę, ale 

podczas bezczynnego odsiadywania wyroku całkowicie się od niej odzwyczaiły.  

 

Sporządziła   Danuta Łagodzińska 

Warszawa, dnia  31.12.2016                                                                                          
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10.03.2017

Dorota Stachowska

AKTYWA Stan na koniec

2 roku poprzedniego roku  bieżącego

Bilans sporządzony

 na dzień 31.12.2016

Nazwa jednostki:  Fundacja Sławek

Adres  02-956 Warszawa, ul., Gubinowska 7/57

Należności długoterminowe*

Aktywa trwałe 78 010,80 38 000,72

Wartości niematerialne i prawne* 

Inwestycje długoterminowe*

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 78 010,80 38 000,72

Należności krótkoterminowe  23 364,57 21 202,02

Inwestycje krótkoterminowe  27 672,31 14 182,48

Aktywa obrotowe 51 036,88 35 384,50

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

Aktywa razem 129 047,68 73 385,22

Środki pieniężne* 27 672,31 14 182,48

Inne inwestycje krótkoterminowe*

Kapitał (fundusz) podstawowy 483 607,20 483 607,20

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

PASYWA Stan na koniec

2 roku poprzedniego roku  bieżącego

Kapitał (fundusz) własny, w tym: -53 242,38 -155 450,35

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 290,06 228 835,57

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 26 380,53 -102 207,97

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Pasywa razem 129 047,68 73 385,22

.....................................

Data sporządzenia Podpisy

Inne zobowiązania* 182 290,06 179 835,57

Rozliczenia międzyokresowe*

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 49 000,00

Rezerwy na zobowiązania

Wynik finansowy z lat ubiegłych* -563 230,11 -536 849,58
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Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, 

w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna)

404 588,28

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 404 588,28

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 

stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 

ujemna)

Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym 

zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 

zmniejszenie – wartość ujemna

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 375 623,75

Koszty działalności pożytku publicznego 375 623,75

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 353 931,00

Amortyzacja 0,00

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 21 692,75

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty

Koszty działalności gospodarczej 0,00

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 2 584,00

Podatek dochodowy

Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą) 26 380,53

10-03-2017

Dorota Stachowska

Rachunek zysków i strat

                                                za okres od 01.01.2016  do 31.12.2016

Nazwa jednostki: Fundacja Sławek 

02-956 Warszawa, ul. Gubinowska 7/57

A. 379 710,43

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących działalność 

gospodarczą

Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok bieżący 

1. 368 562,43

1 3 4

I. 379 710,43

375 955,89

B. 481 918,40

I. 481 918,40

2. 11 148,00

II.

28 632,39

b) 51 304,41

c) 231 840,17

1. 474 386,64

a)

95 256,03

133 017,65

a)

b) 7 531,76

d) 191 242,06

2. 7 531,76

125 657,32

18 169,07

II. 0,00

1.

c)

d) 3 523,68

4. 0,00

C. 0,00

2. 0,00

3.

D.

E. 0,00

F. -102 207,97

Data sporządzenia:  Podpis 
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