SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
„KOALICJA DLA MŁODYCH” FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIAŁOBRZESKIEJ
ZA OKRES 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2016 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. Biznes: „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. Nie ma również
naliczanych odsetek bankowych.
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
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Członkowie Zarządu Fundacji:
W wyniku Uchwały nr 2 Rady Fundacji z dn. 28 czerwca 2016 r. nastąpiły zmiany w składzie
Zarządu Fundacji „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.
W skład Zarządu zostało powołanych dwóch nowych członków: Dawid Nowak oraz Beata
Waszkowska. Na mocy Uchwały Zarządu z dn. 21 lipca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany
Funkcji członków Zarządu Fundacji.
Uchwała zaczęła obowiązywać z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Prezes: Piotr Pawłowski, od 1 sierpnia 2016 r. Bożena Nowakowska
Wiceprezes Beata Komorek
Skarbnik: Tomasz Iwańczyk, od 1 sierpnia 2016 r. Dawid Nowak
Sekretarz, Beata Waszkowska – od 1 sierpnia 2016 r.
Członek Zarządu: Tomasz Iwańczyk – od 1 sierpnia 2016 r.
Rada Fundacji:
Na mocy Uchwały nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Fundatorów z dn. 28 czerwca 2016 r.
Rada Fundacji składa się z 11 członków.
Na mocy Uchwały nr 1 Rady Fundacji z dn. 28 czerwca 2016 r. zostały ukonstytuowane nowe
władze Rady Fundacji, w tym:
- Piotr Pawłowski – Przewodniczący Rady Fundacji
- Adam Świeczko – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
- Małgorzata Jachowicz – Sekretarz 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.
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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.
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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.
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.
30 marca 2016 zakończyła się edycja DL 2015 a 1 kwietnia rozpoczęła edycja 2016,
która trwała do 30 marca 2017r.
W ramach Programu przeprowadziliśmy następujące działania: szkolenia i konsultacje,
ogłosiliśmy nabór ofert, ocenę i wybór najlepszych projektów do realizacji. Komisja
konkursowa obradowała 10 maja 2016r. W ramach naboru ofert wpłynęło 31 wniosków,
z czego 14 zostało odrzuconych na podstawie merytorycznej. Komisja do dofinansowania
i realizacji skierowała 17 najlepszych projektów na łączną kwotę 63 470,00 złotych.
Lp

Nazwa
grupy/organizacji

Tytuł projektu

Kwota
dotacji

Środki
wypłaco
ne przez
Fundację

1.

Inicjatywa DL

5000,00

5000,00

2.

Stowarzyszenie
„Kobiety dla Starej
Błotnicy”
Stowarzyszenie
Stromiecczyzna
Inicjatywa DL

Kaszów niechaj z
kaszy słynie
II Błotnicki Przegląd
kapel i zespołów
śpiewaczych
Razem dla biblioteki

Środki
pochodz
ące od
samorzą
dów
0,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

„Szkoła w Bobrku
dawniej i dziś”
„Sport, kultura i
pierogi- nasze drogi”

2800,00

2800,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

3.
4.
5.

Grupa „Stromianki”
przy Publicznej
Bibliotece Gminy
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Stromiec
Stowarzyszenie
„Kokarda”
Białobrzeskie
Towarzystwo
Kulturalne
Koło Przyjaciół
Harcerstwa w
Białobrzegach
Ochotnicza Straż
Pożarna w Suchej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Radzanowskiej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Radzanowskiej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Radzanowskiej
OSP Pacew
Stowarzyszenie Wolna
Chata
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Wyśmierzyckiej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Wyśmierzyckiej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Wyśmierzyckiej
łącznie

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

‘Ścieżkami naszej
małej ojczyzny
„Teatr w oczach
małego przedszkolaka”

2500,00

2500,00

2000,00

3000,00

3000,00

3000,00

„Harcerze na start”

2050,00

2050,00

0,00

„Zawody pożarnicze
przepustką na spływ”
„Kolorowe Jarmarki”

2650,00

2650,00

0,00

3500,00

3500,00

3500,00

„Rok Sienkiewicza w
Gminie Radzanów”

3300,00

3300,00

1500,00

„Harcerskie spotkania
z piosenką”

3200,00

3200,00

0,00

„Fitness w Pacewie”
„Podróż wakacyjnych
marzeń”
Mali tropiciele
przyrody

5000,00
5000,00

5000,00
5000,00

0,00
5000,00

3500,00

3500,00

3500,00

Koło dziennikarskie
„Reporter szkolny”

2500,00

3500,00

2500,00

Razem jest weselej

3470,00

3470,00

0,00

63470,00 63470,00 33000,0
0

Źródła finansowania Programu:
Łączny koszt realizacji programu wyniósł 79 577,55 złotych. W tym:






Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce- 46 107,55 zł (dotacje
dla NGO, grup nieformalnych: 30 000,00 zł, obsługa programu 16 107,55 zł)
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach- 5000,00 zł
Urząd Gminy Radzanów- 5000,00 zł
Urząd Gminy Stara Błotnica- 6000,00 zł
Urząd Miejski w Wyśmierzycach- 6000,00 zł
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Urząd Gminy Stromiec- 6000,00 zł
Urząd Gminy Promna- 5000,00 zł
Firma "Przewozy Pałczyński"- 200,00 zł
Darczyńcy indywidualni- 270,00 zł

Całkowite wydatki wyniosły 79 577,55 zł.
W ramach Programu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazała również środki
na organizację wizyty studyjnej w Nidzickim Funduszu Lokalnym. W wizycie wzięło udział
4 członków Zarządu Fundacji, w tym koordynator programu Działaj Lokalnie. Wizyta
dotyczyła transferu doświadczeń działalności Ośrodka Działaj Lokalnie w Nidzicy
oraz Funduszu Lokalnego.
Dotacja wizyty studyjnej od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce wyniosła 826,85 zł.

2. 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 2016 roku, od stycznia do czerwca, kontynuowaliśmy wypłatę stypendiów
uzyskanych w 2015 dla:
 Piotr Deleska, Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach
 Kacper Deleska, Publiczne Gimnazjum w Stromcu
W 2016 r. do otrzymania stypendium "Agrafka" nasza Fundacja zarekomendowała 8 osób.
Finalnie stypendium otrzymał Adrian Starczewski, uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Białobrzegach. Stypendium zostało przyznane na okres od września
do czerwca 2017 r. Wypłacono wyrównanie od września 2016 r. w lutym 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.
Stypendium w kwocie 300,00 zł miesięcznie zostało wypłacane na konto stypendysty
lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
Łączne wydatki programowe w 2016 r. wyniosły 3600 złotych.

3. Realizacja Programu YOUTH BANK
YOUTH BANK - to Program Międzynarodowy realizowany w 29 krajach na świecie.
W Polsce Program nadzoruje Fundacja dla Polski.
Było to działanie skierowane do młodzieży i prowadzone przez młodych
w celu dokonania zmiany w jej otoczeniu. Tworzył on fantastyczną szkołę rozwoju
osobowego, angażując młodzież do działania. Pobudzał kształtowanie postaw
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odpowiedzialności, uczył przedsiębiorczości, podnosił wiedzę i kompetencje
zawodowe. Był ponadto świetnym rozwiązaniem na spędzanie wolnego czasu
z rówieśnikami, zawierania nowych przyjaźni, nabierania pewności siebie, rozumienia
potrzeb innych. Bardzo istotną kwestią związaną z udziałem w projekcie była nauka
komunikacji, sztuki negocjacji, zarządzania finansami, kierowania działaniami
społecznymi, ale przede wszystkim był świetną i kreatywną zabawą.
W celu zdobycia środków na dotacje, młodzież podejmowała działania
fundraisingowe. Środki pozyskane przez młodzież zostały przeznaczone na realizację
8 projektów młodzieżowych.
Łącznie na realizację Programu pozyskano- 11 339,03 zł, w tym:
- 6339,03 zł - środki pozyskane przez młodzież w działaniach fundraisingowych
- 2000,00 zł - dotacja Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi
- 3000,00 zł - dotacja Fundacji dla Polski (środki przeznaczone na obsługę
i promocję programu).
Zrealizowane projekty;
 „ Projekt muzyczny THE WHITES COASTS” realizowany przez grupę THE
WHITES COASTS - polegał na skomponowaniu i nagraniu piosenki
z teledyskiem pokazującym niszowe pasje młodzieży z terenu Białobrzegów.
Kwota dofinansowania- 1170,00
 „Cudze chwalicie swego nie znacie”- lekcja lokalnej historii z „Kołem
Historycznym”. Realizatorzy stworzyli przewodnik po 16 najważniejszych
zabytkach powiatu białobrzeskiego.
Kwota dofinansowania- 1170,00 zł
 Grupa „DZIKI” zrealizowała projekt „Dziki dla środowiska” .Tytułowe Dziki
przez całe wakacje jeździli rowerami szukając dzikich wysypisk śmieci.
Utworzyli mapę tych wysypisk i przekazali informacje do Urzędów Gmin.
Kwota dofinansowania-840,00 zł
 „Młodzi dla bezpieczeństwa na wodzie”- projekt zrealizowany przez grupę „
Młodzi”. Młodzież podczas imprez na wodzie popularyzowała wiedzę
o bezpieczeństwie oraz zasady ochrony środowiska.
Kwota dofinansowania-1150,00 zł
 „Czytajmy i leżakujmy”-grupa „Czytające dziewczyny ze Szczytów” wspólnie
z Filią Biblioteki Publicznej w Białobrzegach zagospodarowała
czas najmłodszym wspólnie czytając.
Kwota dofinansowania-1170,00 zł
 „Lokalni- Kulturalni”- projekt realizowany przez grupę „Strefa Młodych”
polegał na zwiększeniu świadomości artystyczno-estetycznej dzieci
i młodzieży.
Kwota dofinansowania- 1170,00 zł
 W miejscowości Górki powstało boisko do piłki plażowej przygotowane
przez „Sekcję Sportową” w ramach projektu „Siatkówka nad Pilicą”.
Kwota dofinansowania-1100,00 zł
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Grupa „Zmodernizowani” zrealizowała w Białobrzegach projekt „Plaża
dla Każdego” podobne również w Białobrzegach.
Kwota dofinansowania-401,60 zł

Łączna kwota dotacji młodzieżowych wyniosła: 8171,60 zł
Obsługa oraz promocja Programu: 3000,00 zł
Różnica pomiędzy przychodami, a wydatkami wyniosła 167,43 zł. W porozumieniu
z darczyńcą powstała różnica została przekierowana, jako dofinansowanie Programu
Stypendialnego „Koniczyna”.
4. Projekt "BIAŁOBRZESKIE CENTRUM OBYWATELSKIE”
Celem projektu było zapewnienie organizacjom pozarządowym, grupom
nieformalnym i liderom społecznym w powiecie białobrzeskim wsparcia
instytucjonalnego poprzez dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń. Sprzyja
to poprawie warunków funkcjonowania organizacji trzeciego sektora i podniesieniu
jakości zarządzania nimi, co prowadzi do bardziej efektywnego działania
i skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć społecznych. Projekt był kontynuacją działań
realizowanych w 2015 roku. Realizacja trwała do końca listopada 2016 roku. Projekt
został dofinansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Składał się
z 5 komponentów:
A. Cykl szkoleń dla NGO, liderów i grup nieformalnych
Szkolenie z zakresu strategii rozwoju organizacji pozarządowej. (Tożsamość, misja
i kultura organizacyjna, opracowanie i wdrażanie strategii działań, super wizja, źródła
finansowania, marketing i promocja, metody i narzędzia fundraisingowe, współpraca
z darczyńcami i biznesem, aktywizacja obecnych i pozyskiwanie nowych członków,
współpraca z wolontariuszami, w tym angażowanie w działania osób starszych,
opracowanie komunikatu zewnętrznego).
Praca metodą projektu - szkolenie (przygotowanie aplikacji, cele, zadania i rezultaty,
zarządzanie projektem, polityka równości płci, monitoring i ewaluacja, budżetowanie
i finanse, harmonogram, style zarządzania i rola kierownika projektu).
Szkolenie na temat komunikacji z otoczeniem, reklamy, promocji .
B. Długofalowe i zindywidualizowane poradnictwo dla organizacji i liderów
Indywidualne poradnictwo spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.
Przygotowano Indywidualne Ścieżki Rozwoju. Tutorzy udzielali wsparcia
m. in w takich obszarach jak: poradnictwo księgowe, szczególnie dla nowych
księgowych w organizacjach. (Zakres pomocy: przygotowanie planu finansowego,
polityki rachunkowości, sprawozdawczość, bilans, rachunek wyników, przygotowanie
informacji dodatkowej). Indywidualne wsparcie dla NGO w zakresie przygotowania
i rozliczania projektów. Pomoc merytoryczna i księgowa. Praca w generatorach
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wniosków i generatorach płatności. Pomoc w zarejestrowaniu organizacji, uzyskaniu
statusu OPP.
C. Wsparcie techniczne dla NGO
Białobrzeskie Centrum Obywatelskie służyło pełnym wsparciem technicznym:
udostępnieniem sali szkoleniowej, sprzętu biurowego (faks, drukarki, skaner,
bindownica, gilotyna, laminator itd.), pomocą pracownika sekretariatu i doradców.
Prowadziło inkubator dla NGO. Zatrudniony był pracownik Centrum w wymiarze 3/4
etatu oraz pracownicy techniczni. Pracownicy prowadzili Inkubator - pomoc
w zakładaniu NGO oraz doradztwo dla zarządów, kompleksową obsługę
administracyjną biura – utrzymywali kontakty z uczestnikami szkoleń, beneficjentami
projektu, oraz pozyskiwali nowych. Koordynowali i sprawowali nadzór nad sprawnym
przebiegiem spotkań, szkoleń, doradztwa na terenie powiatu, diagnozowali problemy
organizacji, zapewnili wsparcie grupowe i indywidualne, przekazywali konkretnym
organizacjom informacje na temat konkursów, szkoleń itd., uaktualniali bazy danych
o NGO, prowadzili biblioteczki dla NGO, prowadzili bank zasobów organizacji
w celu sieciowania, budowania partnerstwa, prowadzili stałą pomoc techniczno –
biurową. Przygotowywali materiały na stronę internetową (stałe informacje
z realizacji projektu, zaproszenia i relacje z działań). Organizowali spotkania
informacyjne dotyczące konkursów grantowych (Działaj Lokalnie i FIO – Mazowsze
Lokalnie. )
D. Budowanie sieci współpracy i promocja NGO
Odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych. Forum umożliwiło sieciowanie
samych organizacji, wsparło ich współpracę oraz przyczyniło się do zbudowania
dobrych relacji z JST i biznesem. Na forum spotkało się kilkadziesiąt osób:
przedstawiciele III sektora oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Dyskutowano
o rozwiązywaniu problemów w poszczególnych obszarach polityk publicznych.
Wręczono statuetki „Lider Trzeciego Sektora” jako podsumowanie konkursu.
W tym zadaniu ogromną rolę odegrała grupa 50+ - osoby starsze, powyżej 60 roku
życia, które były wolontariuszami, budowały sieć współpracy, grupy robocze
i prowadziły kawiarenkę obywatelską.
E. „Lider III Sektora”
Celem Konkursu było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wyłanianie i promocję najbardziej wartościowych działań organizacji pozarządowych
w skali powiatu. Przy ocenie zgłaszanej inicjatywy Kapituła brała pod uwagę
jej społeczne znaczenie, innowacyjność, wpływ na rozwój. Ponadto uwzględniała
jakość współpracy z administracją publiczną oraz innymi instytucjami. Wyróżnione
organizacje otrzymały statuetki.
W wyniku realizacji projektu Białobrzeskie Centrum Obywatelskie podniesiono standardy,
doprowadzono do profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności działania organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu białobrzeskiego.
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Całkowity budżet projektu w 2016 r. wyniósł 89 396,41 zł.
5. Ambasadorzy FIO Mazowsze Lokalnie
W roku 2016 po raz trzeci 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 zostały dwa szkolenia
dla zainteresowanych grup. W czasie trwania naboru wniosków w biurze Fundacji
prowadzone były konsultacje z zakresu zasad aplikacji o grant. Ostatecznie
zgłoszonych do konkursu zostało 17 wniosków, z czego 8 zostało zakwalifikowanych
do kolejnego etapu oceny. Po ostatecznej weryfikacji 5 wniosków otrzymało
dofinansowanie. Pozyskano w ten sposób 24 tysiące złotych na lokalne działania.
Jako organizacja pozarządowa udzieliliśmy osobowości prawnej grupie nieformalnej
Klub Kobiet „Aktywny Bobrek”. Dotacja wyniosła 5000,00 zł.
6. Program Stypendialny „Koniczyna”
„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej we współpracy
z lokalnymi samorządami od jesieni 2016 r. zaczęła prace nad tworzeniem Funduszu
Stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu białobrzeskiego.
Celem programu jest motywacja młodych ludzi do rozwoju swoich pasji, wsparcie
oraz promocja ich działań w środowisku lokalnym.
Pierwszy nabór do programu stypendialnego zostanie ogłoszony latem 2017r. W prace
nad tworzeniem Funduszu zaangażowało się Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
oraz wszystkie Gminy działające na terenie powiatu: Gmina Białobrzegi, Gmina
Promna, Gmina Radzanów, Gmina Stara Błotnica, Gmina Stromiec oraz Gmina
Wyśmierzyce.
W ramach działań związanych z pozyskiwaniem środków na ten cel, została
zorganizowana w dniach 4-6 grudnia 2016 r. zbiórka publiczna o numerze:
2016/4172/0R. W zbiórce wzięło udział ponad stu wolontariuszy. W trakcie
trzydniowej zbiórki udało się zebrać 5765, 53 zł.
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej . Prowadzimy odpłatna działalność
statutową. W 2016 roku nie uzyskaliśmy z tego tytułu żadnych środków.



4)Uchwały zarządu fundacji.
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Programu Działaj Lokalnie za 2015 r.
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Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia wstępnego
sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji za rok 2015
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia środków
Programu „Działaj Lokalnie” IX od ARFP na 2016 r.
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia środków
samorządowych na realizację Programu Działaj Lokalnie IX na 2016 r.
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia środków
własnych na realizację Programu Działaj Lokalnie IX na 2016 r.
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia wyników
Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 2016
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Zarządzie
Fundacji
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia
zbiórki publicznej
Uchwała Zarządu Fundacji z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie wydzielenia konta
na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży
Uchwałą Zarządu Fundacji z dn. 20 grudnia 2016 r. o przeznaczeniu środków
z darowizny p. Bożeny Nowakowskiej na zakup biletów dla uczniów z
Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.
Dotacje:
-

-

-

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację Programu „Działaj Lokalnie
IX”: 47 826,85 zł;
Środki samorządów gminnych: Białobrzegi, Radzanów, Wyśmierzyce, Promna,
Stara Błotnica, Stromiec na realizację Programu „Działaj Lokalnie IX”: 33 000,00
zł;
Dotacja od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na wizytę studyjną: 826,85 zł.;
Fundacja dla Polski na realizację Programu YOUTH BANK: 3 000,00 zł;
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach na realizację inicjatyw młodzieżowych
w ramach Programu YouthBank: 2 000,00 zł;
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację Programu Stypendialnego
3 600,00 zł;
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Mazowsze Lokalnie: 5 000,00 zł;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Program Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na realizację projektu w 2016 r. „Białobrzeskie Centrum
Obywatelskie”: 92 112,00 zł
Darowizny:
Darowizny od osób prywatnych: 5072,87 zł
Darowizny od osób prawnych: 1200 zł
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-

-

Zbiórki Publiczne:
Zbiórka nr 2016/4172/0R na Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży:
5765,53 zł
Pozostałe przychody:
Nadwyżka przychodów z roku 2015 r.: 39 755,88 zł

Łącznie przychody w 2016 r.: 239 159,98 zł

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) Realizację celów statutowych
211 335,09 zł
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
- zużycie materiałów i energii: 9521,45 zł
- usługi obce, telefony: 1572,47 zł
Razem:11 093,92 zł
c) działalność gospodarczą
w okresie sprawozdawczym nie prowadzono działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty
w okresie sprawozdawczym brak kosztów pozostałych
Razem wydatki poniesione: 222 429,01 zł

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 nie zatrudniano. Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej.
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,
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W okresie sprawozdawczym nie wypłacano. Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej.
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) łączną kwotę 78 234,95 zł. Kwota stanowi
wynagrodzenia związane z realizacją poszczególnych projektów, w tym głównie
projektu „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie” dofinansowanego w ramach
programu FIO, którego specyfika wymagała zatrudnienia wielu ekspertów, trenerów z
zakresu szeroko rozumianej działalności III sektora.
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 2016 roku
Nr. 70 9117 0000 0022 8436 2000 0010 – 2270,81 zł
Nr. 91 9117 0000 0022 8436 2000 0020 – 1142,00 zł
Nr. 15 9117 0000 0022 8436 2000 0030 – 0,05 zł
Nr. 36 9117 0000 0022 8436 2000 0040 – 7052,45 zł
Nr. 57 9117 0000 0022 8436 2000 0050 – 0,00 zł
Nr. 78 9117 0000 0022 8436 2000 0060 – 6265,68 zł
Nr. 02 9117 0000 0022 8436 2000 0070 – 0,00 zł
Nr. 23 9117 0000 0022 8436 2000 0080 – 0,00 zł
Razem: 16 730,97 zł
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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: 16 730,97 zł
- suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 40 203,97 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.
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10) Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji.
W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola finansowa i merytoryczna
projektu "Białobrzeskie Centrum Obywatelskie" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Wynik kontroli pozytywny, bez zastrzeżeń.
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 2016 r. Fundacja podjęła działania na rzecz utworzenia Funduszu Stypendialnego
dla uzdolnionej młodzieży z Powiatu Białobrzeskiego. Tworzony program będzie stałym
działaniem Fundacji w latach kolejnych.

Sprawozdanie z działalności Fundacji zostało przyjęte Uchwałą nr 1/2017 Rady Fundacji
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2016.

Sprawozdanie sporządził Zarząd Fundacji
Bożena Nowakowska
Prezes
Zarządu Fundacji

Beata Komorek Beata Waszkowska

Dawid Nowak

Tomasz Iwańczyk

Wiceprezes
Zarządu Fundacji

Skarbnik
Zarządu Fundacji

Członek
Zarządu Fundacji

Sekretarz
Zarządu Fundacji
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