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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina BIAŁOBRZEGI

Powiat BIAŁOBRZESKI

Ulica REYMONTA Nr domu 11 Nr lokalu 6

Miejscowość BIAŁOBRZEGI Kod pocztowy 26-800 Poczta BIAŁOBRZEGI Nr telefonu 486132096

Nr faksu E-mail fundacja@fundacjakdm.org Strona www www.fundacjakdm.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-07-16

2019-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67300687200000 6. Numer KRS 0000212824

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bożena Nowakowska Prezes Zarządu Fundacji TAK

Beata Teresa Komorek Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Tomasz Iwańczyk Członek Zarządu TAK

Beata Waszkowska Sekretarz Zarządu 
Fundacji

TAK

Dawid Nowak Skarbnik Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adam Świeczko Członek Rady TAK

Andrzej Mateusz Brodziak Członek Rady TAK

Wojciech Zdzisław 
Gruszczyński

Członek Rady TAK

Elżbieta Zofia Czwordon Członek Rady TAK

Zbigniew Grzegorz Łubiński Członek Rady TAK

Sylwester Marek Podsiadły Członek Rady TAK

Edyta Anna Sztyler Członek Rady TAK

Tomasz Arkadiusz 
Tomczyński

Członek Rady TAK

Piotr Pawłowski Członek Rady TAK
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Fundacja realizuje swoje cele w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego poprzez:
1. Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń 
służących rozwojowi lokalnej społeczności.
2. Organizowanie wycieczek, kolonii, wizyt studyjnych, obozów 
wypoczynkowo-terapeutycznych, warsztatów wyjazdowych.
3. Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, 
szczególnie uzdolnionych 
oraz niezamożnych.
4. Organizację, finansowanie i prowadzenie programów dotacyjnych, 
konkursów, kampanii społecznych i promocyjnych oraz wspieranie 
nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia.
5. Finansowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, seminariów, 
szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, doradztwa, działań animacyjnych, 
aktywizujących, integrujących wpływających 
na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot, dzieci, młodzieży, 
seniorów 
oraz wspieranie rozwoju wolontariatu.
6. Prowadzenie i wspieranie programów naukowych, badawczych 
służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu oraz 
budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego 
instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot, dzieci, młodzieży oraz 
seniorów.
7. Prowadzenie i wsparcie finansowe programów przeciwdziałania 
patologiom społecznym, 
w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, 
wspieranie organizacji społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
publicznego, w tym prowadzenie i wspieranie działalności świetlic 
środowiskowych oraz upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji.
8. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami, 
środowiskami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi oraz osobami 
fizycznymi na rzecz realizacji wspólnych programów dobroczynnych oraz w 
zakresie wymiany doświadczeń.
9. Badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma 
partnerami: władze lokalne, biznes, organizacje, przedsiębiorcy, eksperci, 
działacze lokalni.
10. Upowszechnianie wiedzy i edukację w zakresie organizacji 
społecznych, wolontariatu, aktywności obywatelskiej, problemów i zjawisk 
cywilizacyjnych, która przyczyni się do rozwoju cywilizacyjnego oraz 
poprawy jakości życia w regionie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku Fundacja prowadziła działania skierowane do 3 grup odbiorców, na których skupia swoją działalność:
I. MŁODZI- w ramach działań skierowanych do młodzieży Fundacja prowadziła następujące projekty i działania:

- Teatr Łączy Pokolenia- projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i był skierowany do grupy 
36 dzieci i młodzieży oraz 10 seniorów z powiatu łosickiego (woj. mazowieckie). Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z 
Łosickim Domem Kultury. W ramach projektu dzieci, młodzież i seniorzy wzięli udział w 2 tygodniowych warsztatach teatralnych 
pod okiem studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu oraz aktorów 
Lubelskiego Teatru Andersena. W ramach warsztatów uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu interpretacji tekstów, ruchu, 
tańca współczesnego, animacji lalki mimicznej, budowy lalki mimicznej, piosenki aktorskiej. Pracowali nad swoją pewnością 
siebie i przełamywaniem wewnętrznych barier. Celem projektu było nabycie umiejętności aktorskich przez uczestników, ale 
również integracja międzypokoleniowa. Dlatego odbiorcami działań były trzy grupy wiekowe. Zajęcia odbywały się w 
nieodpłatnie użyczonych salach przez Łosicki Dom Kultury oraz Gminę Łosice w Transgenicznym Centrum Dialogu Kultury. Na 
zakończenie warsztatów zorganizowaliśmy pokaz podsumowujący warsztaty teatralne. Uczestnicy przed publicznością 
zaprezentowali nabyte umiejętności w pokazie przygotowanym w trakcie warsztatów. Pokaz zgromadził około 120 osobową 
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publiczność. Wkład własny finansowy do projektu zapewnił Łosicki Dom Kultury.

- Program Stypendialny Koniczyna jest autorskim programem naszej Fundacji. Celem programu jest motywacja młodych ludzi do 
rozwoju swoich pasji, talentów, wsparcie oraz promocja ich działań. Budowanie postaw, aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym oraz pomoc finansowa niezbędna dla dalszego kształcenia. Program w 2019 roku był prowadzony na terenie 
powiatu białobrzeskiego.  W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy edycję programu 2018/2019, w którym mieliśmy 4 
stypendystki z różnymi pasjami, tj.: śpiew, charakteryzacja artystyczna, malarstwo i rzeźbiarstwo. Przeprowadziliśmy również 
nabór do edycji stypendialnej 2019/2020, w którym przyznaliśmy 6 stypendiów. W nowej edycji wspieramy stypendystów z 
pasjami: jazda konna, piłka nożna i ręczna, śpiew, malarstwo, charakteryzacja artystyczna. W okresie sprawozdawczym 
wpłaciliśmy stypendia na łączną kwotę 9 tysięcy złotych. Środki na stypendia pochodzą ze zbiórek publicznych organizowanych 
przez fundację oraz darowizn od osób indywidualnych i prawnych.

- Międzypokoleniowe aktywności w ramach projektu Lustro Życia był projektem międzypokoleniowym dofinansowanym z 
programu ASOS 2019. W projekcie prócz 60 seniorów wzięło udział również 45 dzieci i młodzieży. Młodzież rozwijała swoje 
umiejętności dziennikarskie pod okiem specjalisty. Uczyli się przeprowadzać reportaże z seniorami, konstruowania artykułów 
prasowych, składania reportaży. Powstało 25 krótkich reportaży, wydana została gazeta o potrzebach, problemach oraz z 
historiami seniorów z czasów ich młodości. Zebrane historie seniorów przez młodzież zostały wykorzystane do stworzenia 
scenariusza średniometrażowego filmu, w którym grali dzieci, młodzież i seniorzy z powiatu białobrzeskiego. W ramach projektu 
25 dzieci i młodzieży wzięła udział w profesjonalnych warsztatach aktorskich (gra przed kamerą), podczas których nabywali 
umiejętności pracy z reżyserem, interpretacji tekstów, odgrywali sceny i pracowali na wcześniej stworzonym scenariuszu na 
podstawie historii zebranych przez młodzież w trakcie warsztatów dziennikarskich. Warsztaty przygotowały dzieci i młodzież do 
planów zdjęciowych, które zostały zrealizowane w celu nakręcenia filmu w ramach projektu Lustro Życia.

II. SENIORZY

- Projekt Lustro Życia- był to pierwszy tak szeroki projekt realizowany na rzecz seniorów z powiatu białobrzeskiego. Jako jedyna 
organizacja zajęliśmy się potrzebami i problemami seniorów w powiecie. Głównym zadaniem projektu było włączenie seniorów 
w aktywność opartej na integracji międzypokoleniowej, poznanie potrzeb i problemów seniorów. Dzięki działaniom w projekcie 
seniorzy mogli też poznać aktywnie działające grupy senioralne i seniorów w różnych miejscach w Polsce. W projekcie wzięło 
udział 60 seniorów z całego powiatu. W ramach działań brali udział w warsztatach rozwijających ich. Byli również bohaterami 
reportaży i artykułów przygotowanych przez młodzież. Dzięki realizacji projektu zwróciliśmy uwagę społeczności lokalnej oraz 
władz lokalnych na potrzeby i problemy seniorów, które często wiążą się z odrzuceniem, samotnością, brakiem zainteresowania 
ich grupą społeczną. W ramach projektu przeprowadziliśmy diagnozę ich potrzeb i opracowaliśmy plan działań związanych z 
rozwojem działalności na rzecz aktywności i edukacji seniorów z powiatu białobrzeskiego. Plan będziemy wdrażać we 
współpracy z samorządami lokalnymi powiatu oraz całym otoczeniem Fundacji. Grupa 10 seniorów wzięła udział w warsztatach 
aktorski i grali w filmie wyprodukowanym przez Fundację w ramach projektu. Odbyły się 2 wizyty studyjne: 1. Dwudniowa 
wizyta do Żywca, w której wzięło udział 50 uczestników projektu, a druga do Mławy dla 25 uczestników projektu. Dzięki wizytom 
studyjnym seniorzy zobaczyli jak wygląda aktywność seniorów w innych zakątkach Polski i jak angażują się w działalność 
organizacji pozarządowych. W ramach projektu wyprodukowano profesjonalny średniometrażowy film (ok. 40 min.), w którym 
grali dzieci, młodzież i seniorzy uczestniczący w warsztatach aktorskich zorganizowanych z projektu. Film opierał się na 
historiach zebranych przez młodzież na warsztatach dziennikarskich. Odbyło się 16 dni zdjęciowych realizowanych przez 
Bydgoską grupę filmową Współ.Gra. Premiera filmu została zorganizowana w sierpniu na Białobrzeskim Rynku i zgromadziła 
ponad 600 osobową publiczność. Film został bardzo dobrze odebrany przez społeczność lokalną i było to jedno z najbardziej 
emocjonujących wydarzeń 2019 roku w Białobrzegach. Wszystkie aktywności prowadzone w ramach projektu doprowadziły do 
utworzenia przez naszą Fundację Centrum Seniora Aktywnego, który liczy obecnie 25 członków.

- Wolontariat Senioralny: do wszystkich naszych działań angażujemy w ramach wolontariatu seniorów. Grupa wolonatriacka 
liczy 8 osób. W okresie sprawozdawczym seniorzy pomagali nam w przygotowaniu wydarzeń organizowanych przez Fundację, 
kwestowali zbierając pieniądze na Program Stypendialny Koniczyna dla Młodych. Jest to grupa bardzo zaangażowanych osób, na 
które zawsze możemy liczyć realizując nasze działania.

II. LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

- Działaj Lokalnie w powiecie białobrzeskim: Od 2005 roku jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie. W 2019 roku kończyliśmy 
edycję działaj lokalnie 2018 oraz realizowaliśmy nową edycję Działaj Lokalnie 2019. W ramach edycji 2018 zorganizowaliśmy 
Galę podsumowującą, na której podsumowaliśmy działania zrealizowane przez naszych grantobiorców oraz ich efekty. W Gali 
uczestniczyli nasi grantobiorcy, władze lokalne, darczyńcy oraz mieszkańcy społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego. W 
2019 roku przeprowadzilismy konkurs ofert do nowej edycji Programu Działaj Lokalnie. W ramach prowadzonego naboru do 
Fundacji wpłynęło 19 wniosków z czego 16 otrzymało minigrant na realizację pomysłu. Dofinansowane zostały projekty z 6 gmin 
powiatu białobrzeskiego: Gminy Stara Błotnica, Stromiec, Białobrzegi, Radzanów, Promna, oraz Wyśmierzyce na łączną kwotę 56
 tysięcy złotych. W ramach Działaj Lokalnie 2019 zrealizowano następujące projekty:
1. „ Wakacje w bibliotece” wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy, i realizator Grupa Nieformalna „Nasza 
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Biblioteka -Sympatycy”  - kwota dotacji – 2800,00 zł
Dzieci z terenu Gminy Stara Błotnica spędziły dwa tygodnie super wakacji. Uczyły się pierwszej pomocy, dobrych relacji z 
rówieśnikami, spotkały się z aktorami i doskonale bawiły w parku trampolin.
2. ,,Nasze piękne tradycje” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich w Kaszowie  - kwota dotacji – 6000,00 zł 
Jak to był kiedyś na wsi- przypomniały kobiety z Kaszowa. Pierwsze pociągnięcia kosy i ścinane zboża- żniwa, sianie zboża, 
wykopki, kiszenie kapusty- nie tylko praca, ale zwyczaje, obrzędy i zabawa.
3. ,,Smacznie, zdrowo, kulturalnie” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich ,,Stromianki” przy Publicznej Bibliotece 
w Stromcu- kwota dotacji – 2300,00 zł
Integracja społeczności
4. ,,Zasmakuj w tradycji - nasze dziedzictwo” wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie ,,Stromiecczyzna” - kwota dotacji – 
4000,00 zł 
Głównym wydarzeniem projektu było przedstawienie Wesela Stromieckiego. Dawną tradycję przedstawiły wszystkie pokolenia.  
Goście i mieszkańcy gminy bawili się jak na prawdziwym weselu. Zebrano sprzęty z dawnych czasów i pokazano na wystawie.
5. ,,Graffiti i mural drogą do wolności” wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Wsi Ksawerów  - kwota dotacji – 3500,00 zł
Dzieci i młodzież poznały nowoczesne techniki wyrażania emocji. Powstał mural, który oglądają przejeżdżający drogą 48.
6. ,,Oni tu byli” wnioskodawca i realizator Caritas Diecezji Radomskiej Oddział Rejonowy w Białobrzegach - kwota dotacji – 
3300,00 zł
Dzięki wydarzeniom w projekcie mieszkańcy poznali bliżej trudną historię miasta  związaną z ludnością żydowską. Która 
stanowiła większość mieszkańców do II Wojny Światowej
7. ,,Sobótka – tradycja, zabawa, sport wnioskodawca i realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie - kwota dotacji – 
3300,00 zł
8. ,,Nowocześnie i kolorowo dla dzieci”: wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Jedynka KEN - kwota dotacji – 3000,00 zł
Dorośli w trosce o najmłodszych doposażyli pracownie w ciekawy i nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Powstały scenariusze zajęć, 
które są wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych.
9. ,,Integracja i aktywność alternatywą dla uzależnień” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie 
,,Czilibabki”  - kwota dotacji – 3000,00 zł
Wzmocniono  więzi w lokalnej społeczności, zintegrowano pokolenia, uświadomiono dzieciom i młodzieży potrzebę dobrego 
zachowania i kultywowania tradycji regionu.
10. ,,Bądźmy aktywni dla Polski i Europy” wnioskodawca i realizator UKS Rogolin  - kwota dotacji – 3000,00 zł
Dobrem wspólnym, które chcemy rozwijano podczas realizacji projektu była popularyzacja idei aktywnego i pożytecznego 
spędzania czasu wolnego wśród jak największej liczby ludzi w różnym wieku, rozpowszechnianie i utrwalanie ważnych dat z 
historii naszego kraju.
11. ,,Międzypokoleniowa integracja” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzewie ,,Zacharzewianki” - 
kwota dotacji – 3000,00 zł
Dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost integracji i aktywności mieszkańców wsi Zacharzów (głownie dzieci oraz ich rodziców). 
Zorganizowano szereg wydarzeń integracyjnych połączonych z wdrażaniem profilaktyki przeciw uzależnieniom. Przywrócono do 
życia starą prawie już zrujnowaną wiejską świetlicę z lat pięćdziesiątych.
12. ,,Wczoraj, dziś, jutro” wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ,,Biedronki” - kwota dotacji – 
5000,00 zł
Dzięki realizacji projektu zacieśniono współpracę  społeczności Gminy Promna z Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych. 
Przygotowano wystawę na podstawie zdjęć przygotowanych przez uczniów szkół a przedstawiających rozwój gminy. Podczas 
spotkania przy ognisku wspominano dzieje regionu.
13. ,,Wszyscy razem” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich ,,Pacewianki” - kwota dotacji – 3800,00 zł 
Integracja społeczności i zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach o tematyce tradycji i kultury były możliwe dzięki 
spotkaniom wielopokoleniowym.
14. ,,Razem! Aktywnie pod chmurką” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich w Grzmiącej ,,Grzmiączki”- kwota 
dotacji -3500,00 zł
-Rezultaty działań nowo powstałego Koła Gospodyń to; integracja mieszkańców miejscowości Grzmiąca i Górki, zdobycie 
nowego doświadczania w organizacji spotkań, zwiększenie liczby mieszkańców, którzy się znają i utrzymują kontakty między 
sobą, atrakcyjne spędzenia wolnego czasu, poznanie historii własnej miejscowości
15. ,,Radość Dzieciom” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jabłonnianki” - kwota dotacji -3500,00 zł
Powstał plac zabaw, który przyniósł radość dzieciom, zachęcając do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie 
wzrostu. Mieszkań zintegrowali się podczas wspólnej pracy i spotkań na placu zabaw.
16. ,,Spotkania mieszkańców wsi Korzeń z tradycją” - Inicjatywa DL - kwota dotacji -3000,00 zł
Integracja mieszkańców wsi Korzeń oraz pobudzenie ich aktywności poprzez organizację cyklicznych spotkań z tradycją w tle i 
przybliżających bogatą historię miejscowości były głównymi celami projektu. Przygotowano kuchnię i miejsce do spotkań w 
starym budynku remizy strażackiej. Przeprowadzono 4 spotkania; kulinarne, rękodzieła, o historii miejscowości.

- Białobrzeskie Centrum Obywatelskie
W 2019 kontynuowaliśmy działalność Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego, który pełni funkcję Centrum Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego. Działalność BCO prowadziliśmy w ramach projektu pn.: "GPS III 
Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. Projekt 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2400

60

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

był 2-letni i w 2019 roku zakończyliśmy jego realizację. W ramach projektu wsparciem obejmowaliśmy blisko 60 małych, 
lokalnych organizacji pozarządowych z pow. białobrzeskiego, w tym KGW, OSP, Stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia 
zwykłe i fundacje. W projekcie udział wzięło około 200 członków tych organizacji. Uczestnicy projektu brali udział w 
specjalistycznych szkoleniach z zakresu: osobistego rozwoju lidera, pracy metodą projektu, komunikacji i PR'u, zarządzani 
organizacją, strategicznego zarządzania organizacją. Dodatkowo działalność szkoleniowa była uzupełniona indywidualnym 
doradztwem z pracy metodą projektu, osobistego rozwoju lidera oraz księgowości. Efektami działalności szkoleniowo-doradczej 
były wypracowane aplikacje do konkursów grantowych, indywidualne plany rozwoju liderów, nabyta wiedza przez członków 
organizacji. Dzięki temu organizacje na naszym terenie mogą działać sprawnie. Wszystkie organizacje mogły bezpłatnie korzystać 
z zasobów lokalowych Fundacji, w tym 3 biur oraz sali konferencyjnej. Prowadziliśmy również portal informacyjny dla lokalnych 
NGO. Mogli również korzystać z zasobów naszej biblioteki tematycznej szerokopojętej działalności NGO. W ramach projektu we 
wrześniu zorganizowaliśmy również Forum Organizacji Pozarządowych, na które przybyła grupa około 200 osób, w tym 
przedstawiciele władz lokalnych, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnego biznesu. Celem forum była 
promocja działalności lokalnych NGO, możliwość podzielenia się swoimi refleksjami oraz zlinkowania organizacji i darczyńców, 
którzy mogli zawiązać nowe partnerstwa na rzecz realizacji swoich działań.

- #BudujemyMarkeNGO był to projekt innowacyjny skierowany do organizacji pozarządowych oraz jej członków z powiatu 
białobrzeskiego. Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia 2019 roku i został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego. Celem projektu było wzmocnienie potencjału min. 25 małych i nowo powstałych organizacji 
pozarządowych z powiatu białobrzeskiego oraz promocję aktywności społecznej i działalności lokalnych NGO poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach, doradztwie oraz działań nakierowanych na budowanie marki lokalnych organizacji w okresie 
realizacji projektu (min. 35 osób). Uczestnicy projektu brali udział w specjalistycznych warsztatach i doradztwie z fundraisingu i 
promocji. Dodatkowo przeprowadziliśmy kampanię informacyjną informująca o działaniach, które prowadzą lokalne organizacje 
pozarządowe i jak zmieniają na lepsze miejsce, gdzie żyjemy. Przeprowadziliśmy konkurs na zakup materiałów promocyjnych 
organizacji, w którym 8 lokalnych NGO mogło zakupić sobie roll-upy, banery, gadżety promocyjne i w ten sposób lepiej 
promować swoje działania i organizację. Dla 20 organizacji nakręciliśmy filmik wizytówkowy, którym mogą przedstawiać swoją 
organizację podczas spotkań z darczyńcami i swoimi partnerami. Zorganizowaliśmy również konkurs wiedzy o organizacjach 
pozarządowych, który był skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu białobrzeskiego. W dowolnej formie mogli 
przedstawić organizacje pozarządową, co robi i co zmienia w naszej społeczności. W ramach konkursu wyłoniliśmy 4 laureatów, 
którzy otrzymali od Fundacji nagrody rzeczowe.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

W ramach tej sfery działalności pożytku 
publicznego Fundacja podjęła następujące 
działania: Program grantowy Działaj Lokalnie 
prowadzony w powiecie białobrzeskim. Dzięki 
programowi 16 lokalnych organizacji i grup 
nieformalnych otrzymało minigranty na 
realizację własnych pomysłów w społecznościach 
lokalnych. Organizowane były pikniki i festyny 
rodzinne, warsztaty, wydarzenia kulturalne, 
tworzone były miejsca integracji lokalnej (np.: 
miejsca ogniskowe, remont świetlicy wiejskiej), 
powstał również plac zabaw dla dzieci w jednej z 
wsi na terenie powiatu białobrzeskiego. Na 
wsparcie w formie minigrantów dla lokalnych 
organizacji i grup nieformalnych w ramach 
Programu Działaj Lokalnie w 2019 r. Fundacja 
przeznaczyła 56 tysięcy złotych.
Białobrzeskie Centrum Obywatelskie: 
prowadzenie stałego wsparcia dla organizacji 
pozarządowych dzięki realizacji projektów: GPS 
III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO oraz 
#BudujemyMarkeNGO. Prowadzona była 
promocja działalności organizacji pozarządowych 
w powiecie białobrzeskim. Prowadziliśmy 
specjalistyczną działalność szkoleniową i 
doradczą dla członków Lokalnych NGO. 
Dodatkowo członkowie organizacji nieodpłatnie 
mogli korzystać z zasobów lokalowych fundacji, 
komputerów, drukarek, ksera, programów 
graficznych, aparatów i kamer. Wsparcie 
organizacji prowadzone było we wszystkich 
obszarach ich funkcjonowania.

94.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 7



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W ramach tej sfery pożytku publicznego 
zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne dla grupy 
75 seniorów w ramach realizacji projektu Lustro 
Życia dofinansowanego z Programu Aktywność 
Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020. 
Pierwsza dwudniowa wizyta dla grupy 50 
seniorów odbyła się w październiku i uczestnicy 
wizyty wyjechali do Żywca, gdzie swoją siedzibę 
ma Żywiecka Fundacja Rozwoju. Uczestnicy 
wizyty spotkali się z grupami aktywnych 
seniorów na terenie powiatu żywieckiego. Brali 
również udział w badaniach prowadzonych przez 
pracowników naszej Fundacji w celu stworzenia 
diagnozy potrzeb i problemów seniorów z 
powiatu białobrzeskiego. Odbyło się również 
spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żywcu z 
Powiatową Radą Seniora. Dzięki temu spotkaniu 
uczestnicy wizyty studyjnej mogli poznać zasady 
funkcjonowania Rady Senioralnej. Prócz 
odbytych spotkań i udziale w sesjach 
warsztatowych seniorzy zwiedzili Rynek i Pałac w 
Żywcu.
Druga wizyta grupy 25 seniorów odbyła się do 
Mławy, aby odwiedzić Stowarzyszenie na rzecz 
Wspierania Aktywności Seniorów AS. Uczestnicy 
mogli zobaczyć jak seniorzy angażują się w 
ekonomię społeczną szyjąc skrzaty Helpik. Mogli 
również porozmawiać i poznać ich motywację do 
codziennej działalności w stowarzyszeniu. 
Elementem integracyjnym wyjazdu był teatr, 
gdzie seniorzy mogli zobaczyć sztukę w jednym z 
Warszawskich teatrów.

79.12.Z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

W ramach tej sfery działalności pożytku 
publicznego prowadzone były warsztaty 
podnoszące umiejętności dzieci i młodzieży z 
zakresu aktorstwa, dziennikarstwa, kręcenie i 
montażu filmików, składania gazet, które były 
prowadzone w ramach projektów Teatr Łączy 
Pokolenia oraz Lustro Życia. W projekcie Teatr 
łączy pokolenia grupy 36 dzieci i młodzieży z 
powiatu łosickiego w okresie wakacyjnym wzięła 
udział w dwutygodniowych warsztatach 
teatralnych pod okiem studentów aktorstwa w 
publicznych Akademiach Sztuk Teatralnych. Na 
zakończenie warsztatów odbył się otwarty dla 
lokalnej społeczności pokaz nabytych 
umiejętności w czasie warsztatów. Pokaz 
zgromadził około 120 osób na publiczności. W 
ramach projektu Lustro Życia 12 młodzieży 
wzięła udział w warsztatach dziennikarskich, na 
których uczyli się przeprowadzania wywiadów, 
pisania artykułów prasowych, przeprowadzania 
reportaży filmowych. Dodatkowo w ramach 
projektu grupa 20 dzieci i młodzieży wzięła 
udział w warsztatach aktorskich, gdzie uczyli się 
grać przed kamerą. Mieli warsztaty m.in.: z 
interpretacji tekstów, pracy z reżyserem,  ruchu. 
Swoje umiejętności wykorzystali w ramach 
wyprodukowanego w projekcie filmu przez naszą 
Fundację na podstawie wspomnień seniorów z 
powiatu białobrzeskiego.

85.59.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 591 018,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 591 017,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,74 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 40 698,95 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 492 618,99 zł

w 
tym:

0,00 zł

393 118,99 zł

99 500,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

57 700,74 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 071,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 567 946,20 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

567 946,20 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

25 758,79 zł

5 668,66 zł

9 271,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,49 etatów

15 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 244 823,09 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

244 823,09 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 106,47 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

704,97 zł

9 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

28 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 28 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

9 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

52 351,97 zł

52 351,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 192 471,12 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 244 823,09 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11 053,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Za pełnienie funkcji członka zarządu Zarząd nie pobiera 
wynagrodzenia. Wynagrodzenia członków organu 
zarządzającego zostały wypłacone za realizację 
merytorycznych zadań w projektach i programach 
realizowanych przez Fundację. Obowiązki wynikające z 
pełnienia funkcji w Zarządzie są pełnione przez jego 
członków społecznie.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Chrońmy, propagujmy, i 
rozwijajmy- kulturę, sztukę i 
dziedzictwo narodowe

regranting Gmina Białobrzegi 5 000,00 zł

2 Działajmy i przeciwdziałajmy. regranting Gmina Wyśmierzyce 6 000,00 zł

3 Podtrzymujemy tradycje, 
chronimy dziedzictwo 
kulturowe i narodowe, 
integrujemy i wspomagamy 
lokalne aktywności

regranting Gmina Promna 5 000,00 zł

4 Działajmy i przeciwdziałajmy. regranting Gmina Radzanów 5 000,00 zł

5 Działajmy i przeciwdziałajmy. regranting Gmina Stara Błotnica 5 000,00 zł

6 Działajmy i przeciwdziałajmy. regranting Gmina Stromiec 6 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

7 Teatr Łączy Pokolenia zwiększenie aktywności i 
integracji wewnątrz- i 
międzypokoleniowej wśród 46 
osób w 3 grupach wiekowych z 
powiatu łosickiego poprzez 
kreatywny rozwój artystyczny, 
promocję oraz włączenie 
uczestników projektu w 
tworzenie życia kulturalnego 
powiatu do końca grudnia 2019 
roku.

Województwo Mazowieckie 25 000,00 zł

8 #BudujemyMarkęNGO wzmocnienie potencjału min. 
25 małych i nowo powstałych 
organizacji pozarządowych z 
powiatu białobrzeskiego oraz 
promocję aktywności 
społecznej i działalności 
lokalnych NGO poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach, 
doradztwie oraz działań 
nakierowanych na budowanie 
marki lokalnych organizacji w 
okresie realizacji projektu (min. 
35 osób).

Województwo Mazowieckie 35 500,00 zł

9 Lustro Życia wkład własny do projektu 
Lustro Życia dofinansowanego z 
Programu Aktywność Społeczna 
Osób Starszych na Lata 2014-
2020

Gmina Białobrzegi 7 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Lustro Życia zwiększenie aktywności 
społecznej promującej 
integrację
wewnątrz i międzypokoleniową 
wśród 50 seniorów (osób w 
wieku 60+) oraz 45 dzieci i
młodzieży z powiatu 
białobrzeskiego poprzez udział 
w międzypokoleniowych 
zajęciach
twórczych, wizytach studyjnych 
oraz organizację I Powiatowego 
Forum Seniora w trakcie 10
mies. trwania projektu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

199 885,32 zł

2 GPS III Sektora - 
profesjonalna nawigacja w 
BCO

Rozwój instytucjonalny min. 53 
organizacji pozarządowych z 
powiatu białobrzeskiego 
poprzez realizację działań 
podnoszących standardy, 
profesjonalizację NGO i 
zwiększenie skuteczności ich 
działania w okresie 19 miesięcy.

Narodowy Instytut Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

195 633,67 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. W 2019 roku została zmieniona nazwa Fundacji z "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej na 
obecną nazwę, czyli FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH
2. Fundacja 27 listopada 2019 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
3. W 2019 roku od naszej stypendystki i wolontariuszyki na 15. urodziny Fundacji otrzymaliśmy prezent w postaci 
nowego logo fundacji. Nowym logiem Fundacji jest gęś w różowych kaloszach, która przy zaangażowaniu 
społeczności lokalnej otrzymała swoje imię i nazywa się Klementyna. Logo Fundacji ma swoje znaczenie i jest 
również związane z historią Białobrzegów, gdzie siedzibę ma Fundacja. Legenda głosi, że nazwa miasta Białe Brzegi 
(pierwotna nazwa miasta) powstała od białych brzegów rzeki Pilica, która przepływa przez Miasto. Mieszkańcy 
wypasali gęsi na brzegach rzeki. Gęsi zostawiały swoje pióra, które bieliły brzegi rzeki. Różowe kalosze symbolizują 
fundację, która daje Miastu coś wyjątkowego, wyróżnia go, że nie jest kolejnym szarym miasteczkiem jakich jest 
wiele w Polsce. O białych brzegach Pilicy pisał też Iwan Iwaszkiewicz "jeżdża się w dolinę Pilicy. Pilica jest 
najładniejszym dopływem Wisły, pełna wdzięku woda, pełna wysp i mielizn, pełna łąk i kęp drzewnych, z mnóstwem 
białych gęsi na zielonych brzegach. To już i Białobrzegi."
4. W 2019 roku Fundacja obchodziła swoje 15. Urodziny. Z tej okazji zorganizowaliśmy Galę 15-lecia, która 
zgromadziła blisko 300 uczestników wydarzenia. Byli to zaproszeni goście: organizacje, z którymi współpracujemy, 
stypendyści, władze lokalne, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz społeczność lokalna. W trakcie 
wydarzenia w atrakcyjnej formie przedstawiliśmy 15 -letni dorobek Fundacji. Odbyły się również panele dyskusyjne, 
występowali nasi beneficjenci. Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich gości na poczęstunek przygotowany 
przez klasy gastronomiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnego w Białobrzegach. Wydarzenie odbyło się na Hali 
Sportowej w Białobrzegach, którą nieodpłatnie użyczyło nam Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Bożena Nowakowska- Prezes Zarządu
Dawid Nowak- Skarbnik Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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