
 

Salezjańska Fundacja Misyjna Don Bosco 

 Raport przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 

2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania  z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, 

poz. 529) 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Salezjańskiej 

Fundacji Don Bosco za rok 2021 

 

1. Dane organizacji  
 

Salezjańska Fundacja Don Bosco została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 

8.12.2018 r. przez Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą w Warszawie – Repertorium 

A Nr 4220/2018. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie przy ulicy Korowodu 20, 

02-829 Warszawa, www.fundacjadonbosco.org,  biuro@fundacjadonbosco.org, 

tel.+48 22 245 66 22. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 

przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona 

prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja 

używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, po 

wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji. 

Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 

z innymi wyróżnieniami zasłużonym dla Fundacji osobom fizycznym i prawnym 

 

 

Fundacja została zarejestrowana w KRS w dniu 03.09.2019 r. pod numerem 

0000798644, REGON 384275908, NIP 9512489701. Fundacja działa na podstawie 

statutu z dnia 03.07.2019 r.  

 

Skład zarządu fundacji:  

Piotr Gozdalski – prezes  

Tomasz Grzegorz Łukaszuk – członek zarządu 

Maciej Olszewski – członek zarządu  

 

 

 

http://www.fundacjadonbosco.porg/
mailto:biuro@fundacjadonbosco.org


Skład rady fundacji:  

Zdzieborski Jacek Jan – przewodniczący 

Grzendziński Krzysztof Przemysław – członek rady 

Jurewicz Andrzej – członek rady 

 

 

 

2. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 1. 

Celem Fundacji jest: 

1. Działalność na rzecz wspierania misji salezjańskich i dzieł Towarzystwa Salezjańskiego; 

2. Wszechstronne wspieranie misjonarzy Rodziny Salezjańskiej, a szczególnie misjonarzy 
Towarzystwa Salezjańskiego (salezjanów); 

3. Organizowanie pomocy, w tym wsparcia materialnego i duchowego, na rzecz 
potrzebujących mieszkańców różnych krajów świata, wśród których działają członkowie 
Rodziny Salezjańskiej, w tym również emigrantów, a w tym: prowadzenie i wspieranie 
działalności kultu religijnego, charytatywnej, społecznej, kulturowej, edukacyjnej, 
opiekuńczej, wychowawczej, humanitarnej, działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz 
służącej redukcji ubóstwa; 

4. Wsparcie Rodziny Salezjańskiej w realizacji charyzmatu, w sposób szczególny inicjatyw na 
rzecz młodzieży; 

5. Promocja misji i działalności prowadzonej przez Rodzinę Salezjańską; 

6. Działalność na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego; 

7. Wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach 
kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, 
wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju 
regionalnego i lokalnego; 

8. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa, kształcenia zawodowego, badań naukowych, 
edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie i promocja różnych form kształcenia 
młodzieży oraz działań opiekuńczo-wychowawczych; 

9. Wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci  
i młodzieży oraz ich rodzin; 

10. Promocja i organizacja wolontariatu; 

11. Działalność charytatywna; 

12. Tworzenie infrastruktury i wyposażenia potrzebnych do statutowej działalności fundacji. 

 

§ 2. 

1. Fundacja realizuje powyższe cele przez działalność pożytku publicznego zarówno w formie 
nieodpłatnej jak i odpłatnej. 



2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest: 

a. wsparcie duchowe, kulturowe i formacyjne misji salezjańskich i misjonarzy; 

b. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym  
i organizacyjnym w realizacji projektów misyjnych, zgodnych z celami Fundacji; 

c. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym  
i organizacyjnym na rzecz kształcenia i edukacji misjonarzy i misjonarek z Rodziny 
Salezjańskiej; 

d. organizowanie i prowadzenie wyjazdowych i stacjonarnych animacji misyjnych 
oraz pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności wychowawczo-
opiekuńczej, w tym organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży  
w ramach animacji misyjnej, a także pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci  
i młodzieży, w tym pomoc rodzinom i instytucjom edukacyjnym, opiekuńczym  
i wychowawczym; 

e. propagowanie systemu wychowawczego św. Jana Bosko; 

f. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności Rodziny Salezjańskiej oraz 
informowanie o działalności misjonarzy i misjonarek salezjańskich, w tym 
organizowanie spotkań i konferencji celem upowszechniania informacji na temat 
działalności misyjnej, prowadzenie stron internetowych, profili na internetowych 
portalach społecznościowych i działalności wydawniczej; 

g. tworzenie i prowadzenie serwisów fundraisingowych oraz aplikacji internetowych 
oraz tworzenie i promowanie szeroko pojętych informacji medialnych w prasie, 
radiu, telewizji, internecie i innych środkach społecznego przekazu; 

h. promocja idei misyjnej i wolontariatu; 

i. utrzymywanie kontaktów z darczyńcami i partnerami fundacji oraz informowanie 
ich o działalności misyjnej; 

j. prowadzenie domu dla misjonarzy i wolontariuszy misyjnych; 

k. udział w kosztach związanych z wypoczynkiem i leczeniem misjonarzy i misjonarek 
wywodzących się z Rodziny Salezjańskiej; 

l. udział w kosztach związanych z wyjazdami wolontariuszy na misje, z ich 
przygotowaniem do wyjazdu na misje oraz ich leczeniem;  

m. zbieranie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na realizację 
celów statutowych Fundacji; 

n. wspieranie finansowe działalności misyjnej Towarzystwa Salezjańskiego oraz 
działalności misyjnej innych grup Rodziny Salezjańskiej; 

o. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-
naukowego oraz wychowawczo-edukacyjnego salezjańskich dzieł misyjnych; 

p. organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, w tym 
koncertów, warsztatów, szkoleń, spotkań, sympozjów; 

q. współpraca z innymi podmiotami w zakresie misyjnym; 

r. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności naukowo-badawczej  
i informacyjnej w zakresie określonym celami Fundacji oraz działalności na rzecz 
misji, osób i instytucji współpracujących z Fundacją; 



s. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, 
czasopism, publikacji i materiałów audiowizualnych; 

t. współorganizowanie, pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw 
społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, 
edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, 
sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego  
i lokalnego; 

u. pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw związanych z życiem religijnym 
oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, a także 
współorganizowanie tych inicjatyw; 

v. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi 
w zakresie objętym celami Fundacji; 

w. tworzenie zaplecza materialno-finansowego oraz przestrzeni pracy dla 
wolontariatu; 

x. organizowanie pomocy charytatywnej na rzecz wychowanków salezjańskich dzieł 
misyjnych i ich rodzin oraz środowiska lokalnego; 

y. troska o funkcjonowanie misji (utrzymanie dzieł związanych z celami misyjnymi); 

z. zapewnienie infrastruktury i wyposażenia potrzebnego do działalności statutowej 
fundacji; 

aa. możliwość dokonywania inwestycji w ramach realizacji celów statutowych 
fundacji; 

bb. tworzenie funduszu statutowego dla realizacji celów statutowych fundacji. 

 

3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest: 

a. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym  
i organizacyjnym w realizacji projektów misyjnych, zgodnych z celami Fundacji; 

b. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym  
i organizacyjnym na rzecz kształcenia i edukacji misjonarzy i misjonarek z Rodziny 
Salezjańskiej; 

c. organizowanie i prowadzenie wyjazdowych i stacjonarnych animacji misyjnych 
oraz pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności wychowawczo-
opiekuńczej, w tym organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży  
w ramach animacji misyjnej, a także pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci  
i młodzieży, w tym pomoc rodzinom i instytucjom edukacyjnym, opiekuńczym  
i wychowawczym; 

d. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności Rodziny Salezjańskiej oraz 
informowanie o działalności misjonarzy i misjonarek salezjańskich, w tym 
organizowanie spotkań i konferencji celem upowszechniania informacji na temat 
działalności misyjnej, prowadzenie stron internetowych, profili na internetowych 
portalach społecznościowych i działalność wydawnicza; 

e. tworzenie i prowadzenie serwisów fundraisingowych oraz aplikacji internetowych 
oraz tworzenie i promowanie szeroko pojętych informacji medialnych w prasie, 
radiu, telewizji, internecie i innych środkach społecznego przekazu; 



f. Łudział w kosztach związanych z wyjazdami wolontariuszy na misje, z ich 
przygotowaniem do wyjazdu na misje oraz ich leczeniem;  

g. zbieranie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na realizację 
celów statutowych Fundacji, w tym rozprowadzanie materiałów misyjnych; 

h. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-
naukowego oraz wychowawczo-edukacyjnego salezjańskich dzieł misyjnych; 

i. organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, w tym 
koncertów, warsztatów, szkoleń, spotkań, sympozjów; 

j. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności naukowo-badawczej  
i informacyjnej w zakresie określonym celami Fundacji oraz działalności na rzecz 
misji osób i instytucji współpracujących z Fundacją; 

k. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, 
czasopism, publikacji i materiałów audiowizualnych; 

l. współorganizowanie, pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw 
społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, 
edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, 
sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego  
i lokalnego; 

m. pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw związanych z życiem religijnym 
oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin oraz 
współorganizowanie tych inicjatyw; 

n. tworzenie zaplecza materialno-finansowego oraz przestrzeni pracy dla 
wolontariatu; 

o. prowadzenie domu dla misjonarzy, wolontariuszy i gości Salezjańskiego Ośrodka 
Misyjnego. 

 

§ 3. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującym prawem. Dochód z działalności 
gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych oraz zadań należących do 
sfery zadań publicznych, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

2. Kierowanie działalnością gospodarczą należy do Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji może 
powierzyć kierowanie działalnością gospodarczą jednemu spośród swoich członków lub 
innej osobie. 

 

 

 

 

 

 



3. Główne działania Fundacji w 2021 roku: 
 
• Z pomocą profesjonalnej firmy marketingowej kontynuowaliśmy 

reklamy Fundacji na Google.  

 

 

 

• Zwołane zostało sześć spotkań zarządu fundacji, podczas których 
omówiliśmy bieżące sprawy fundacji. 
 

• 3 osoby otrzymały przygotowanie do wyjazdu jako wolontariusze. Ze 
względu na obostrzenia w związku z pandemią jedna osoba nie była w 
stanie wyjechać, lecz dwie osoby wyjechały na 3 miesięczny 
wolontariat: jedna osoba do Etiopii, a druga do Kenii. 

 

  

• Zrealizowaliśmy sześć projektów: Dom Dziecka – Zambia, Świetlica – 
Madagaskar, Wyposażenie oratorium - Zambia,  Dożywianie dzieci w 
slamsach Nairobi – Kenia, Budowa kaplicy w Ghanie, oraz Remont 
szkoły – Madagaskar  

           

DOM DZIECKA – ZAMBIA       ŚWIETLICA – MADAGASKAR      WYPOSAŻENIE ORATORIUM  
                                                                                                                                        ZAMBIA 

           

DOŻYWIANIE DZIECI – KENIA                 KAPLICA – GHANA                              REMONT SZKOŁY 

                                                                                                                                       MADAGASKAR   
 



• Zbieraliśmy także fundusze na dwa inne projekty: Dom Nadziei – 
Zambia oraz Sieć młodzieżowa - Zambia. 
 

                       

DOM NADZIEI – ZAMBIA                                                SIEĆ MŁODZIEŻOWA – ZAMBIA 

 

• Nasza Fundacja startowała w konkursie Pomoc Humanitarna 2021 
Departamentu Współpracy Rozwojowej i nasza oferta „Sudan 
Południowy – Obóz dla uchodźców w Gumbo” wygrała i otrzymała 
dofinansowanie. W 2021 roku zrealizowaliśmy w czasie i w pełni 
zaplanowane działania, które zostały już rozliczone. W 2022 roku 
kontynuujemy z modułem 2 tego samego projektu. 

 

           

      WYBUDOWANE KLASY                        DOŻYWIANIE W OBOZIE              DOŻYWIANIE W SZKOLE 

         DLA UCHODŹCÓW 


