SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
„KOALICJA DLA MŁODYCH” FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIAŁOBRZESKIEJ
ZA OKRES 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2017 ROKU
Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej jest jednym z 20 Funduszy Lokalnych
działających na terenie Polski. Inicjatorem powstania Funduszy oraz opiekunem
merytorycznym ich działalności jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. ARFP
prowadzi wiele Programów wspierających finansowo realizację celów statutowych sieci
Funduszy Lokalnych.
Fundację utworzyli:
1. Samorządy lokalne gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów i Stromiec.
2. Organizacje pozarządowe: Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
i Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach
3. Osoby prawne: „POL – DECOR” spółka Panów Waldemara Olszewskiego i Andrzeja
Oziębło, Kwiaciarnia Państwa Krystyny i Adama Świeczko, Kwiaciarnia Pani
Elżbiety Czwordon, Restauracje: „Zajazd Myśliwski” państwa Marii i Andrzeja
Brodeckich, „Jędruś” Państwa Jadwigi i Andrzeja Berlińskich i „Zodiak” Państwa
Magdaleny i Andrzeja Brodziaków, „Foto – Studio” Państwa Agnieszki i Dariusza
Szymańskich.
4. Osoby fizyczne, działające w grupie nieformalnej „Koalicja dla Młodych”: Zdzisława
Gruszczyńskiego, Małgorzatę Łuszkiewicz, Bożenę Nowakowską, Hannę Król,
Sylwestra Podsiadłego, Pawła Sobolewskiego, Beatę Komorek, Edytę Sztyler, Piotra
Pawłowskiego, Tadeusza Rostkowskiego, Marka Konopkę, Michała Gądka,
Zbigniewa Łubińskiego.
Obsługę bankową Fundacji prowadzi Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.
Za prowadzenie kont bieżących, obsługę i przelewy Bank nie pobiera żadnych opłat.
Na jednym koncie bankowym jest naliczane oprocentowanie, z którego w roku podatkowym
uzyskaliśmy przychód: 0,01 zł.

1. Dane prawne Fundacji:
„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
ul. Reymonta 11/6
26 – 800 Białobrzegi
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 lipca 2004 roku
Numer KRS: 0000212824
Numer REGON: 673006872
Numer NIP: 7981420365
Członkowie Zarządu Fundacji:
Bożena Nowakowska- Prezes Zarządu Fundacji
Beata Komorek- Wiceprezes Zarządu Fundacji
Beata Waszkowska- Sekretarz Zarządu Fundacji
Dawid Nowak- Skarbnik Zarządu Fundacji
Tomasz Iwańczyk- Członek Zarządu Fundacji
Rada Fundacji:
Piotr Pawłowski – Przewodniczący Rady Fundacji
Adam Świeczko – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Małgorzata Jachowicz – Sekretarz Rady Fundacji
Andrzej Brodecki- Członek Rady Fundacji
Andrzej Mateusz Brodziak- Członek Rady Fundacji
Wojciech Zdzisław Gruszczyński- Członek Rady Fundacji
Elżbieta Zofia Czwordon- Członek Rady Fundacji
Zbigniew Grzegorz Łubiński- Członek Rady Fundacji
Sylwester Marek Podsiadły- Członek Rady Fundacji
Edyta Anna Sztyler- Członek Rady Fundacji
Natalia Leśnowolska- Członek Rady Fundacji
Tomasz Arkadiusz Tomczyński- Członek Rady Fundacji
2. Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia
społeczności Ziemi Białobrzeskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań
w zakresie:
1. Kultury, sportu i turystyki.
2. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
3. Ochrony środowiska.
4. Bezpieczeństwa obywateli.
5. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6. Przeciwdziałania patologiom, a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.
7. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.
8. Wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi
w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
2. Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru,
tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności.
3. Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie
uzdolnionych.
4. Prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji
realizujących zadania w sferze społecznej.
5. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
6. Finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy
są zbieżne z celami Fundacji, oraz wspieranie rozwoju wolontariatu.
7. Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej,
sportowej i turystycznej w regionie.
8. Prowadzenie i finansowanie działań propagujących ochronę przyrody, środowiska
i krajobrazu regionu.
9. Prowadzenie i wspieranie programów naukowych i badawczych służących rozwojowi
społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.
10. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich
programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
11. Wspieranie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą
i wychowaniem w regionie.
12. Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności
alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, oraz wspieranie organizacji
społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.
13.Wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin
wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci.
14.Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
15.Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych.
16. Organizowanie środków finansowych i finansowanie zabiegów leczniczych dla osób
w stanie zagrożenia życia, które nie posiadają na to środków.
17. Wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
18. Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, bezpieczeństwa publicznego, poprawy estetyki
otoczenia w regionie.
19. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi
na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Fundacji.

2)

zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności
o skutkach finansowych,

Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej w okresie
sprawozdawczym realizowała swoje cele statutowe poprzez następujące programy i projekty:
1. Program Grantowy „Działaj Lokalnie IX”
Program Grantowy „Działaj Lokalnie IX” jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i naszą fundację.
Jesteśmy jednym z 60 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polski. Działalność naszego Ośrodka
Działaj Lokalnie obejmuje obszar całego powiatu białobrzeskiego, w którego skład wchodzi
6 gmin: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Radzanów, Gmina Stromiec, Gmina
Stara Błotnica, Gmina Wyśmierzyce.
Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności
na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą
pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy
kapitału społecznego.
W roku sprawozdawczym zakończyliśmy realizację edycji Działaj Lokalnie 2016. Edycja
zakończyła się 31 marca 2017 roku. Dnia 1 kwietnia 2017 roku rozpoczęliśmy realizację
Edycji 2017, która będzie trwała do dn. 31 marca 2018 roku.
W ramach realizacji Programu przeprowadziliśmy następujące działania: szkolenia
i konsultacje z zakresu: pracy metodą projektu, sprawozdawczości, promocji projektów
społecznych; Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu grantowego; Wybór najlepszych
projektów do realizacji. Ze wszystkich nadesłanych ofert Komisja Konkursowa wybrała
17 projektów do dofinansowania. Łączna wartość dotacji na realizację projektów wyniosła
58 tysięcy złotych.
W roku sprawozdawczym w ramach projektu grantobiorcy realizowali następujące
inicjatywy:
1. Gmina Stara Błotnica:
a) Tytuł projektu: „Tradycyjna integracja”
Realizator: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Pierzchnia i Jakubów –
Pierzchnianka
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.
Celem projektu była integracja stowarzyszeń działających na terenie Gminy Stara
Błotnica oraz aktywizacja lokalnych środowisk i liderów społecznych.
Całkowita wartość projektu: 7000,00 zł; Liczba odbiorców: 190; Liczba osób
zaangażowanych: 10; Liczba wolontariuszy:10;
b) Tytuł projektu: „Wicie wieńców-nowa stara tradycja”

Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy
Kwota dofinansowania: 4500,00 zł
Celem projektu było pielęgnowanie lokalnych tradycji wicia wieńców
dożynkowych oraz integracja międzypokoleniowa lokalnych społeczności.
Całkowita wartość projektu: 6230,00 zł; Liczba odbiorców: 900; Liczba osób
zaangażowanych: 10; Liczba wolontariuszy: 6;
2. Gmina Białobrzegi:
c) Tytuł projektu: „Seniorzy w akcji”
Realizator: Grupa 50+ (Inicjatywa Działaj Lokalnie)
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł.
Celem projektu było aktywizowanie osób starszych, motywowanie
ich do podejmowania działań w celu samodoskonalenia oraz pracy na rzecz dobra
wspólnego.
Całkowita wartość projektu: 3118,06 zł; Liczba odbiorców: 100; Liczba osób
zaangażowanych: 20; Liczba wolontariuszy: 9;
d) Tytuł projektu: „Rosnę zdrowo na sportowo”
Realizator projektu: Klub Sportowy Pilica dla przedszkolaków, ich rodzin
na terenie miasta.
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł
Celem projektu było stworzenie ciekawej oferty zajęć sportowych dla dzieci
przedszkolnych i ich rodziców.
Całkowita wartość projektu: 5100,00 zł; Liczba odbiorców: 200; Liczba osób
zaangażowanych: 50; Liczba wolontariuszy: 50;
e) Tytuł projektu: „Wzmocnij ciało i duch”
Realizator: Stowarzyszenie „Klub Pomocy wzajemnej ENERGIA”
Kwota dofinansowania: 2000,00 zł
Celem projektu było zachęcenie mieszkańców Białobrzegów, osób starszych
i niepełnosprawnych do aktywności fizycznej i troski o zdrowie zarówno fizyczne
jak i psychiczne.
Całkowita wartość projektu: 3519,00 zł; Liczba odbiorców: 50; Liczba osób
zaangażowanych: 9; Liczba wolontariuszy:11;
f) Tytuł projekt: „Festyn rodzinny w Suchej z okazji 100-lecia powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej”
Kwota dofinansowania: 2500,00 zł
Celem projektu było promowanie lokalnej tradycji i patriotyzmu oraz integracja
mieszkańców podczas przygotowania wydarzenia oraz uczestnictwa
w tym kulturalnym spotkaniu.
Całkowita wartość projektu: 9896,71 zł; Liczba odbiorców: 600; Liczba osób
zaangażowanych: 20; Liczba wolontariuszy: 30;
3. Gmina Promna:
g) Tytuł projektu: „Piknikowe Centrum Rozrywki”
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Pacewie

Kwota dofinansowania: 4500,00 zł
Celem projektu była integracja lokalnej społeczności, zbudowanie miejsca spotkań
oraz pielęgnowanie i przekazywanie młodzieży i dzieciom lokalnych tradycji
sobótkowych oraz Dnia Pieczonego Ziemniaka.
Całkowita wartość projektu: 12 733,29 zł; Liczba odbiorców: 120; Liczba osób
zaangażowanych: 17; Liczba wolontariuszy: 35;
h) Tytuł projektu: „Sportowe wakacje w Gminie Promna”
Realizator: Ludowy Klub Sportowy Promna
Kwota dofinansowania: 5000,00 zł
Celem projektu było zachęcenie najmłodszych mieszkańców Gminy Promna
do aktywności fizycznej podczas wakacji i uwrażliwienie na bezpieczne
zachowania.
Całkowita wartość projektu: 6256,54 zł; Liczba odbiorców: 280; Liczba osób
zaangażowanych: 3; Liczba wolontariuszy: 5;
4. Gmina Radzanów.
i) Tytuł projektu: „Bezpieczna Gmina Radzanów”
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
Kwota dofinansowania: 2500,00 zł
Celem projektu było uwrażliwienie mieszkańców Gminy na sprawy
bezpieczeństwa komunikacyjnego, przeciwpożarowego oraz nauka zachowywania
się w trudnych sytuacjach i niesienia pomocy poszkodowanym.
Całkowita wartość projektu: 3949,16 zł; Liczba odbiorców: 300; Liczba osób
zaangażowanych: 5; Liczba wolontariuszy: 13;
j) Tytuł projektu: „Jarmark Czarnociński”
Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Czarnocinie
Kwota dofinansowania 2500,00 zł
Celem projektu było pielęgnowanie tradycji i starych obrzędów, integracja
międzypokoleniowa podczas przygotowań i realizacji jedenastego Jarmarku
Czarnocińskiego.
Całkowita wartość projektu: 7350,00 zł; Liczba odbiorców: 400; Liczba osób
zaangażowanych: 20; Liczba wolontariuszy: 30;
k) Tytuł projektu: „Harcerze śpiewającym krokiem po Gminie Radzanów”
Realizator: Drużyna Harcerska „Leśni” w Bukównie
Kwota dofinansowania: 2250,00zł
Celem projektu było zorganizowanie Festiwalu Piosenki Harcerskiej i
Turystycznej z udziałem harcerzy powiatu białobrzeskiego i Hufca Radom-Powiat.
Całkowita wartość projektu: 3120,00 zł; Liczba odbiorców: 156; Liczba osób
zaangażowanych: 70; Liczba wolontariuszy: 7;
l) Tytuł projektu: „Wspólna troska o nowe pokolenia”
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej w Publicznym
Gimnazjum w Rogolinie
Kwota dofinansowania: 2250,00 zł

Celem projektu było upowszechnienie oceniania kształtującego wśród nauczycieli
i podniesienie jakości nauczania w Gminie Radzanów.
Całkowita wartość projektu: 3650,00 zł; Liczba odbiorców: 150; liczba osób
zaangażowanych: 35; Liczba wolontariuszy: 35;
5. Gmina Stromiec
m) Tytuł projektu: „Seniorzy aktywni całe życie” (Inicjatywa DL)
Realizator: Klub kobiet Aktywny Bobrek
Kwota dofinansowania: 4500,00 zł
Celem projektu było zwiększenie aktywności seniorów z sołectwa Bobrek
i Bobrek Kolonia, integracja międzypokoleniowa oraz stworzenie miejsca spotkań
i kultury.
Całkowita wartość projektu: 15 150,13 zł; Liczba odbiorców: 200; Liczba osób
zaangażowanych: 80; Liczba wolontariuszy: 58;
n) Tytuł projektu: „Tu się bawię, tu się trudzę w Stromcu nigdy się nie nudzę"
Realizator: Stowarzyszenie Stromiecczyzna
Kwota dofinansowania: 6000,00 zł
Celem projektu było zwiększenie zainteresowani mieszkańców lokalna historią ,
kulturą ludową i upowszechnianie tradycji wśród dzieci i młodzieży.
Całkowita wartość projektu: 8439,00 zł; Liczba odbiorców: 800; Liczba osób
zaangażowanych: 15; Liczba wolontariuszy: 35;
6. Gmina Wyśmierzyce.
o) Tytuł projektu: „Młodzi dziennikarze z pasją”
Realizator projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach
Kwota dofinansowania 3200,00 zł
Celem projektu było rozwijanie pasji dziennikarskich młodego pokolenia
oraz nauka szukania inspirujących tematów w lokalnym środowisku.
Całkowita wartość projektu: 4530,00 zł; Liczba odbiorców: 20; Liczba osób
zaangażowanych: 4; Liczba wolontariuszy: 8;
p) Tytuł projektu: „Zatańcz ze mną”
Realizator projektu: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej
Kwota dofinansowania 3000,00 zł
Celem projektu było przełamanie nieśmiałości małych przedszkolaków
i zorganizowanie zajęć tanecznych oraz występów przed publicznością.
Całkowita wartość projektu: 4090,00 zł; Liczba odbiorców: 120; Liczba osób
zaangażowanych: 5; Liczba wolontariuszy: 8;
q) Tytuł projektu: „Sport, zabawa, fajna sprawa"
Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu
Kwota dofinansowania: 3300,00 zł
Celem projektu było stworzenie ciekawej oferty aktywnego spędzania wolnego
czasu przez dzieci i dorosłych, poznawanie nowych dyscyplin sportowych
i organizacja rozgrywek.

Całkowita wartość projektu: 5464,00 zł; Liczba odbiorców: 20; Liczba osób
zaangażowanych: 8; Liczba wolontariuszy: 12;

Program jest finansowany z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, samorządów
gminnych powiatu białobrzeskiego oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.
Łączny koszt realizacji programu w roku sprawozdawczym wyniosła 78 576,79 złotych.
W tym:










Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: 46 576,79 zł
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach: 5000,00 zł
Urząd Gminy Radzanów: 5000,00 zł
Urząd Gminy Stara Błotnica: 5000,00 zł
Urząd Miejski w Wyśmierzycach: 5000,00 zł
Urząd Gminy Stromiec: 6000,00 zł
Urząd Gminy Promna: 5000,00 zł
Darczyńcy indywidualni: 200,00 zł
Darowizny od osób prawnych: 800 zł

Całkowite wydatki związane z realizacją programu w okresie sprawozdawczym wyniosły
78 576,79 złotych.
Dzięki programowi Działaj Lokalnie 2017 w pow. białobrzeskim nasza fundacja
dofinansowała 17 projektów społecznych na terenie całego powiatu. Dofinansowania
w większości otrzymały małe, wiejskie organizacje lub grupy nieformalne, które bez wsparcia
finansowego naszej fundacji nie miałyby środków na prowadzenie działań. Projekty były
skierowane do różnych grup wiekowych od dzieci, przez całe rodziny po seniorów. W ramach
projektów odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z różnych zakresów, zajęcia
taneczne, organizowane były mecze przedszkolaków, powstało Centrum Aktywności
Wiejskiej w Pacewie, a w Bobrku Kącik Seniora. Są to miejsca integracji społeczności
lokalnych. Młodzież z Wyśmierzyc odkrywała swoją lokalną historię. Odbyły się liczne
pikniki i festyny, które aktywizowały i zbliżały do siebie mieszkańców poszczególnych wsi,
gdzie projekty były realizowane. Organizowane były wycieczki kulturalne, otwarte
dla społeczności lokalnych spotkania tematyczne. Działania promujące lokalną kulturę
i tradycję. Na granty w 2017 roku Fundacja przeznaczyła 58 tysięcy złotych. Wartość
całkowita wartość zrealizowanych projektów to ponad 100 tysięcy złotych. W realizację
projektów zaangażowanych było 381 mieszkańców powiatu. Liczba wolontariuszy
zaangażowanych w realizację projektów to ponad 300 osób. Liczba odbiorców bezpośrednich
wszystkich 17 projektów społecznych to 4606 osób.

2. Projekt "Teatr Łączy Pokolenia"
Projekt, który połączył pokolenia, czyli "Teatr Łączy Pokolenia"
Całkowita wartość projektu: 53 780 zł, w tym: Fundacji PZU: 45 000 zł, partner projektu
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach: 4 500 zł, wkład własny niefinansowy osobowy
(praca wolontarystyczna): 4 280 zł
Projekt był realizowany w czasie wakacji. Głównym celem projektu był wzrost aktywności
i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej wśród 50 osób poprzez rozwój artystyczny
i współpracę międzypokoleniową. W projekcie finalnie wzięło udział 20 dzieci między 9,
a 13 r.ż., 20 młodzieży między 14, a 18 r.ż. oraz 10 seniorów, którymi byli członkowie Grupy
50+.
W ramach projektu dzieci, młodzież oraz seniorzy wzięli udział w 2 tygodniowych,
intensywnych warsztatach teatralnych. Dzieci uczęszczały na zajęcia z animacji lalki
mimicznej na piosence, tańca współczesnego oraz budowy lalki mimicznej. W ramach zajęć
z budowy lalki mimicznej codziennie przez 2 godziny współpracowali z seniorami, którzy
pomagali im w pracach wykonawczych przy budowie zaprojektowanych przez siebie
muppet'ów. Młodzież natomiast wzięła udział w warsztatach z piosenki aktorskiej,
beatboxing'u, plastyki ruchu ciała, impostacji głosu, dykcji, improwizacji oraz elementarnych
zadań aktorskich. W trakcie 2 tygodni ciężkiej pracy nie zabrakło również czasu na integrację.
W ramach środków własnych zorganizowaliśmy dla uczestników projektu, instruktorów
oraz rodzin naszych pociech ognisko integracyjne.
Podczas zajęć dzieci, młodzież oraz seniorzy przygotowali pokaz umiejętności teatralnych
nabytych podczas projektu. Przygotowane przedstawienie zostało zaprezentowane
przed szeroką publicznością 4 sierpnia na Hali Sportowej w Białobrzegach. Na pokaz
podsumowujący przybyło ponad 250 osób, a uczestnicy projektu pierwszy raz mogli wystąpić
na wielkiej scenie. Wydarzenie zakończyło się etiudą instruktorów, którzy za pomocą
dźwięku i światła przenieśli nas w świat niesamowitego teatru lalek. Jak na premierę
przystało po pokazie odbył się bankiet dla wszystkich widzów i naszych młodych aktorów.
W miłej i pełnej radości atmosferze wszyscy mogli ze sobą porozmawiać i zintegrować.
Wydarzenie prowadził pochodzący z Białobrzegów, aktor filmowy i teatralny Sławomir
Federowicz.
W ramach projektu odbyło się 260 godzin zajęć teatralnych, w tym 80 godzin zajęć
międzypokoleniowych. Wszyscy uczestnicy się zintegrowali i żałowali, że muszą opuścić
już sale szkoleniowe. Owoce tego projektu zbieramy do dnia dzisiejszego.

3. Program stypendialny AGRAFKA.
Jest to program Stypendialny "Agrafka" Fundacji Agory i Rodziny Wróblewskich
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkami
Rekomendacyjnymi kandydatów do otrzymania stypendium.
W 2017 roku, od stycznia do czerwca, kontynuowaliśmy wypłatę stypendium uzyskanego
w 2016 dla:



Arkadiusz Starczewski uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Białobrzegach

W 2016 r. stypendium otrzymał uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Białobrzegach. Stypendium zostało przyznane na okres od września do czerwca 2017 r.
Ze względu na zmianę władz Fundacji opóźniony został etap podpisania umowy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację programu na rok szkolny 2016/2017. Środki
na realizację Stypendium otrzymaliśmy w styczniu 2017 r. Wypłata Stypendium
wraz z wyrównaniem od września została wypłacona w lutym 2017 r.
Stypendium w kwocie 300,00 zł miesięcznie zostało wypłacane na konto stypendysty
lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
Łączne wydatki programowe w 2017 r. wyniosły 3000 złotych.
4. BIAŁOBRZESKIE CENTRUM OBYWATELSKIE
Jednym ze stałych Programów realizowanych Przez Fundację od 2007 r. jest Program
Białobrzeskie Centrum Obywatelskie.
Praca Centrum opiera się na szeroko rozumianej pomocy dla organizacji pozarządowych
oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu białobrzeskiego. Celem działalności
Centrum Obywatelskiego jest wzmocnienie pracy III sektora na lokalnym terenie, dlatego
też jednym z kluczowych zadań jest pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację działań
oraz udzielania osobowości prawnej grupom nieformalnym, które chcą wystąpić o grant.
W ramach swoich działań kierownik Centrum służy wsparciem merytorycznym, pomagając
pisać wnioski o dofinansowania, organizując szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy,
informując o konkursach grantowych, tworząc materiały informacyjne i promocyjne
dla organizacji (plakaty, ulotki, zaproszenia), służąc pomocą przy organizacji działań,
a także pomagając w rozliczeniach otrzymanych dotacji. W zakres działań organizowanych
przez Centrum Obywatelskie wchodzi również pomoc przy przygotowaniu dokumentacji,
niezbędnej do rejestracji w KRS oraz pomoc księgowa z zakresu działalności organizacji.
Działalność Centrum to także współpraca z młodzieżą i seniorami oraz szerzenie idei
wolontariatu w lokalnym środowisku.
Dodatkowo Centrum udostępnia organizacjom pozarządowym sprzęt techniczny: aparaty,
kamery, itp., dzięki czemu mogą dokumentować swoje działania i tym samym zdobywać
nowe doświadczenia.
W ramach działalności BCO w 2017 r. udzielono ponad 200 konsultacji organizacjom
pozarządowym
oraz grupom nieformalnym z zakresu:
 pomoc organizacjom w pisaniu wniosków oraz sprawozdań z realizacji
projektów
 nauka pracy w generatorze dla organizacji pozarządowych,
 konsultacje telefoniczne i indywidualne - udzielanie informacji dotyczących
zasad rozliczania grantów
 pomoc w sporządzaniu dokumentacji projektowej (pomoc w wypełnianiu
umów wolontarystycznych, kart pracy wolontariusza, itp.)

 działalność doradcza (porady dotyczące funkcjonowania organizacji), w tym:
a) prowadzenie Biblioteczki dla organizacji pozarządowych prowadzenie strony internetowej
skierowanej do organizacji pozarządowych (umieszczanie informacji dotyczących aktualnych
wydarzeń, zamieszczanie informacji dotyczących źródeł dofinansowań - informacje
o konkursach, programach grantowych)
b) organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego
c)
konsultacje
oraz
przygotowanie
diagnozy
potrzeb
młodzieży
i seniorów
5. Ambasadorzy FIO Mazowsze Lokalnie
W roku 2017 po raz czwarty Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi
Białobrzeskiej pełniła funkcję ambasadora Programu FIO Mazowsze Lokalnie na terenie
powiatu białobrzeskiego.
W ramach pełnienia funkcji Ambasadora zorganizowane zostało szkolenie
dla zainteresowanych grup. W czasie realizacji projektu w biurze Fundacji prowadzone były
konsultacje z zakresu zasad aplikacji o grant, pisania wniosku, realizacji projektu
oraz sprawozdawczości.
6. Program Stypendialny „Koniczyna”
Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej we wrześniu 2017 r.
ogłosiła nabór do I edycji Programu Stypendialnego „Koniczyna” dla uzdolnionej młodzieży
z terenu powiatu białobrzeskiego.
Jest to autorski Program Fundacji, którego celem jest motywacja młodych ludzi do rozwoju
swoich pasji, wsparcie oraz promocja ich działań w środowisku lokalnym.
W ramach pierwszej edycji Programu komisja przyznała 6 stypendiów na łączną kwotę
12 000 zł. Kwota pojedynczego stypendium to 2000 złotych, wypłacane w miesięcznych
ratach po 200 zł. przez okres 10 miesięcy (od września 2017 r. do czerwca 2018 r.)
Stypendystami „Koniczyny” zostali:
 Kacper Deleska – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Armii krajowej
w Białobrzegach
 Amelia Król – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Rogolinie
 Jakub Strzałkowski – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kierzkowskiego w Promnie
 Marta Koperska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej
w Białobrzegach
 Oskar Pośnik – uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Białobrzegach
 Kinga Łubińska – uczennica Liceum ogólnokształcącego im. Armii krajowej
w Białobrzegach.
W ramach działań związanych z pozyskiwaniem środków na kolejną edycję Programu,
została zorganizowana na przełomie grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r. zbiórka publiczna

o numerze: 2017/5264/OR. W okresie trwania zbiórki do dnia 31 grudnia 2017 r na konto
stypendialne wpłynęła kwota 4153,95 zł.
Darowizny od osób fizycznych na Fundusz Stypendialny wyniosły: 750,00 zł.
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej . Prowadzimy odpłatna działalność
statutową. W 2017 roku nie uzyskaliśmy z tego tytułu żadnych środków.

















4)Uchwały zarządu fundacji.
Uchwała nr 1/2017 – z dn. 2 marca 2017 r. o przeznaczeniu środków
na wynagrodzenie p. Natalii Leśnowolskiej
Uchwała nr 1a/2017- z dn. 10 marca 2017 r. W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016 r.
Uchwałą nr 2/2017 – z dn. 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia środków
na Stypendium „Agrafka”
Uchwała nr 3/2017 – z dn. 2 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków
ze zbiórki publicznej na stypendia dla uzdolnionej młodzieży
Uchwała nr 4/2017 z dn. 15 maja 2017 r. – w sprawie zaakceptowania składu
komisji Programu „Działaj Lokalnie”
Uchwała nr 5/2017 z dn. 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia środków
na realizację programu i wyników posiedzenia komisji Programu „Działaj
Lokalnie”
Uchwała nr 6 /2017 z dn. 24 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia środków
Gminy Radzanów na realizację Programu „Działaj Lokalnie IX”
Uchwała nr 7/2017 z dn. 24 czerwca 2017 r. o przyjęciu środków Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację Programu „Działaj Lokalnie IX”
Uchwała nr 8/2017 z dn. 24 czerwca 2017 r. o przyjęciu środków Fundacji
PZU na realizację projektu „Teatr łączy pokolenia"
Uchwała nr 9/2017 z dn. 25 lipca 2017 r. o przyjęciu środków Gminy
Białobrzegi na realizację projektu „Teatr łączy pokolenia”
Uchwała nr 10/2017 z dn. 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia środków
ze zbiórki publicznej na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży
Uchwała nr 11/2017 z dn. 30 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu dokumentów
Programu Stypendialnego „Koniczyna”
Uchwała nr 12/2017 z dn. 30 sierpnia 2017 r. o wyznaczeniu koordynatora
Programu Stypendialnego „Koniczyna”
Uchwała nr 13/2017 z dn. 27 października 2017 r. o zatwierdzeniu składu
Komisji Stypendialnej Programu Stypendialnego „Koniczyna”



Uchwałą nr 14/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r. o przyjęciu środków ze zbiórki
publicznej – stan na miesiąc grudzień 2017 r.
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.
Dotacje:








Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację Programu "Działaj Lokalnie"
w 2017 roku: 44 700,00 złotych
Samorządy 6 gmin powiatu białobrzeskiego: Białobrzegi, Radzanów, Wyśmierzyce,
Promna, Stara Błotnica, Stromiec na realizację Programu "Działaj Lokalnie" w 2017
roku: 31 000,00 złotych
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację Programu Stypendialnego
Agrafka: 3 000,00 złotych
Fundacja PZU na realizację projektu "Teatr Łączy Pokolenia": 40 500 złotych
Gmina Białobrzegi na realizację projektu "Teatr Łączy Pokolenia": 4 500 złotych
Darowizny:





Darowizny od osób prywatnych: 7 422,40 złotych
Darowizny od osób prawnych: 2 196,30 złotych
Zbiórki Publiczne:
11 527,97 złotych




Pozostałe przychody:
Nadwyżka przychodów z roku 2017 r.: 16 730,92 złotych
Przychody finansowe w 2017 r.: 0,01 złotych

Łącznie przychody w 2017 r.: 161 577,60 zł
6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) Realizację celów statutowych
135 246,56 złotych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
7 003,04 złotych
c) działalność gospodarczą
w okresie sprawozdawczym nie prowadzono działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty
w okresie sprawozdawczym brak kosztów pozostałych
Razem wydatki poniesione: 142 249,60 złotych

7) Dane o zatrudnieniu
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 2 osoby, czasowo w niepełnym
wymiarze godzin pracy.
1 osoba w okresie od 21.12.2016 r. do 21.03.2017 r. w wymiarze 1/2 etatu
na stanowisku asystenta koordynatora projektu "Działaj Lokalnie"
1 osoba: styczeń 2017 r. w wymiarze 3/4 etatu na stanowisku asystent koordynatora
"Działaj Lokalnie"
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i z tego tytułu nie zatrudniała
pracowników.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia wraz ze wszystkimi narzutami
w kwocie 5 130,84 złotych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
i z tego tytułu nie wypłacała wynagrodzeń.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia,
W okresie sprawozdawczym nie wypłacano. Zgodnie ze statutem Członkowie Zarządu
i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów cywilno-prawnych:
w roku sprawozdawczym wypłacono wraz ze wszystkimi narzutami na podstawie
umów cywilno-prawnych (zlecenie oraz dzieło) łączną kwotę 44 605,08 złotych. Kwota
stanowi wynagrodzenia związane z realizacją poszczególnych projektów,
w tym głównie projektu "Teatr Łączy Pokolenia" dofinansowanego ze środków
Fundacji PZU, którego głównym elementem były intensywne i profesjonalne zajęcia
teatralne z różnego zakresu dla grupy 40 dzieci i młodzieży. Do prowadzenia zajęć
fundacja zatrudniła studentów Państwowych Szkół Teatralnych oraz zawodowych
aktorów.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Wszystkie konta bankowe Fundacji znajdują się w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach.
Poniżej przedstawiamy stan na dzień 31 grudnia 2017 roku
Nr. 70 9117 0000 0022 8436 2000 0010 – 5252,34 zł
Nr. 91 9117 0000 0022 8436 2000 0020 – 945,00 zł
Nr. 15 9117 0000 0022 8436 2000 0030 – 0,06 zł
Nr. 36 9117 0000 0022 8436 2000 0040 – 3801,79 zł
Nr. 57 9117 0000 0022 8436 2000 0050 – 0,00 zł
Nr. 78 9117 0000 0022 8436 2000 0060 – 9133,86 zł
Nr. 02 9117 0000 0022 8436 2000 0070 – 0,00 zł
Nr. 23 9117 0000 0022 8436 2000 0080 – 0,00 zł
Razem: 19 133,05 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji. Fundacja nie posiada
obligacji oraz akcji spółek prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie,
Fundacja nie nabyła w okresie sprawozdawczym nieruchomości. Fundacja nie posiada
własnościowych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
W okresie sprawozdawczym nie nabyto środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
- aktywa trwałe: 23 473,00 zł
- aktywa obrotowe: 19 328,05 zł
- suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 42 801,05 zł

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności
Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej nie wykonywała
działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie wykonywała usług i zadań w ramach zamówień
publicznych.
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
1. Deklaracja VAT 7 – miesięcznie
2. Deklaracja PIT 4 – za miesiąc, w którym wystąpił podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Informacje PIT 11 lub PIT 8 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy
4. Informację PIT 8/S o wysokości wypłaconego stypendium.
5. CIT 8 – rocznie
Przychody i koszty Fundacji zmalały w porównaniu z rokiem 2015.
10) Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji.
W roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) oraz kontrola finansowa programu "Działaj Lokalnie" przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. Kontrole przebiegły bez zastrzeżeń (wynik pozytywny).
11) Dodatkowe działania
Pełnimy społecznie funkcje doradcze dla organizacji z terenu powiatu białobrzeskiego
Pomagamy grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu
wniosków o dotacje oraz przygotowaniu ich sprawozdawczości. Wspieramy w zakresie
księgowości organizacji.
W 2017 r. Fundacja uruchomiła Lokalny Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej
młodzieży z Powiatu Białobrzeskiego. Utworzony program będzie stałym elementem
działalności fundacji i kontynuowanym w kolejnych latach.

Białobrzegi, 20.04.2018 r.

Podpisy Zarządu:
1.
Beata Komorek wiceprezes ………………………………………….
2.
Dawid Nowak – skarbnik …………………………………………….

