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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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

Dawid Nowak Prezes Zarządu TAK

Bożena Nowakowska Wiceprezes Zarządu TAK

Katarzyna Miazga Sekretarz Zarządu TAK

Ewelina Poziomecka Członek Zarządu 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

Zbigniew Grzegorz Łubiński Członek Rady TAK

Sylwester Marek Podsiadły Członek Rady TAK

Żaneta Marta Kacprzak Członkini Rady TAK

Sylwia Katarzyna 
Chojnacka-Tuzimek

Członkini Rady TAK

Robert Artur Leksiński Członek Rady TAK

Elżbieta Zofia Czwordon Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Joanna Elżbieta Grot-
Leksińska

Członkini Rady TAK

Dorota Magdalena 
Laskowska

Członkini 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 2020 roku Fundacja prowadziła działania skierowane do 3 grup odbiorców, na których skupia swoją działalność oraz 
realizację misji BO TU, GDZIE ŻYJEMY, MA BYĆ NAM DOBRZE!:
I. MŁODZI:
- Program Stypendialny Koniczyna, który jest autorskim programem naszej Fundacji. celem programu jest motywacja młodych 
ludzi do rozwoju swoich pasji, talentów, wsparcia oraz promocja ich działań. Budowanie postaw, aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym oraz pomoc finansowa niezbędna dla dalszego kształcenia. W roku 2020 wprowadziliśmy drugą ścieżkę w ramach 
Stypendium Koniczyna, poza ścieżką rozwój pasji, talentu, młodzież mogła się ubiegać o stypendium naukowe, które jest 
przeznaczone dla uczniów, którzy bardzo dobrze się uczą, posiadają trudną sytuację materialną oraz są zaangażowane 
społecznie. Ponadto, rozszerzyliśmy zasięg Programu i o stypendium mogła ubiegać się młodzież w wieku 13-19 lat z trzech 
powiatów, tj.: białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego. W okresie sprawozdawczym kontynuowana była edycja Programu 
2019/2020, w którym mieliśmy 6 stypendystów. W edycji 2019/2020 wspieraliśmy w formie stypendiów takie pasje, jak: jazda 
konna, piłka nożna i ręczna, śpiew, malarstwo, charakteryzacja artystyczna. Stypendyści mieli również wsparcie tutoringowe 
koordynatora Programu, dzięki temu pracowali nad takimi kompetencjami i umiejętnościami, jak asertywność, pracowali nad 
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swoimi ścieżkami rozwoju. Przeprowadziliśmy również nabór do edycji 2020/2021 Programu Stypendialnego Koniczyna, w 
którym przyznaliśmy 4 stypendia. W nowej edycji wspieramy stypendystów z pasjami: cukiernictwo, zawodowa jazda konna 
oraz muzyka w zakresie gry na fortepianie szczególnie uzdolnionej młodzieży. W okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy 
stypendia na łączną kwotę 9200 złotych.

II. SENIORZY:
- Koszyk witamin dla Seniora: programu utworzyliśmy w 2020 roku z potrzeby seniorów w czasie pandemii. Ich izolacji, poczucia 
samotności, wykluczenia społecznego i i ich pogarszającej się sytuacji materialnej. W 2020 pomagaliśmy regularnie 305 
samotnym i potrzebującym seniorom dostarczając im paczki żywnościowe oraz pomagając im w codziennych czynnościach, jak 
np.: zrobienie zakupów. W okresie sprawozdawczym przeprowadziliśmy 4 akcje pomocy żywnościowej dla seniorów w wieku 
emerytalnym. Produkty żywnościowe pochodziły od Gospodarstw i Firm z Sercem, którzy przekazywali swoje produkty Fundacji 
w celu przygotowania i dostarczenia paczek do potrzebujących seniorów. Ostatnią akcję Programu Koszyk witamin dla Seniora 
przeprowadziliśmy w grudniu 2020 roku i dotarliśmy do 305 samotnych i potrzebujących seniorów z powiatów białobrzeskiego, 
grójeckiego i kozienickiego. Przy realizacji współpracowaliśmy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie realizacji Programu. 
Grudniowa akcja programu wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w kwocie 5220 złotych dzięki czemu 
mogliśmy rozszerzyć teren początkowego działania Programu tylko w powiecie białobrzeskim, również na teren powiatu 
grójeckiego i kozienickiego. 

III. LOKALNE SPOŁECZNOŚCI:
- Działaj Lokalnie w powiecie białobrzeskim: Od 2005 roku jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie. W 2020 roku skończyliśmy 
edycję Programu Działaj Lokalnie 2019 oraz zaczęliśmy realizować nową edycją Programu Działaj Lokalnie 2020. W roku 
sprawozdawczym w ramach edycji Działaj Lokalnie 2019 zorganizowaliśmy Galę podsumowującą online, podczas której 
podsumowaliśmy działania naszych grantobiorców oraz efekty realizacji ich projektów. W Gali uczestniczyli nasi grantobiorcy 
oraz władze lokalne z powiatu białobrzeskiego. W 2020 roku zorganizowaliśmy kolejną edycję Programu, tj.: zorganizowaliśmy i 
przeprowadziliśmy lokalny konkurs na minigranty do nowej edycji Programu, dzięki któremu organizacji pozarządowe i grupy 
obywatelskie mogą spełniać marzenia swoich społeczności. W rama przeprowadzonego naboru do Fundacji wpłynęło 13 
wniosków i wszystkie otrzymały dofinanansowanie na realizacje swojego pomysłu. Dofinansowane zostały projekty z 6 gmin 
powiatu białobrzeskiego: Gmina Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Stromiec, Radzanów oraz Wyśmierzyce na łączną kwotę 
56 350 złotych. W Programie Działaj Lokalnie 2020 grantobiorcy zrealizowali następujące projekty spełniające marzenia ich 
społeczności:
1. „Wędrowcy” wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” kwota dotacji 5000,00 zł .
W trosce o rozwój niepełnosprawnych, powołano Drużynę Harcerską w Zespole Szkół Specjalnych Adamowie. Uczestnikami 
projektu były osoby zarówno z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, jak też z autyzmem i 
różnorakimi sprzężeniami. Zorganizowano rajd terenowy i biwak nocny, podczas których uczestnicy wykazywali się wieloma 
umiejętnościami: wspólnego funkcjonowania, wzajemnej pomocy, dzielenia się z innym człowiekiem, samoobsługi. Na 
zakończenie wydarzeń integracyjnych uczestnicy wstąpili w szeregi  DH NS ,,WĘDROWCY"
2. „Czytanie, matematyka i uczucia” wnioskodawca i realizator IDL  Inicjatywa NAUCZYCIELE-DZIECIOM w PSP w Promnie, 
kwota dotacji 4358,45 zł.
Spełniono marzenia najmłodszych o pięknych i ciekawych książkach, rozwijano czytelnictwo, dzieci odkrywały książki jako 
trwałe źródło wiedzy o świecie. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie poznali różnorodne sposoby na spędzenie przerwy szkolnej tak, by pozytywnie 
wpłynąć na samopoczucie i rozładować stres szkolny. Jednocześnie zauważyli, że matematyka jest ciekawa i można na nią 
spojrzeć jak na hobby i formę zabawy. Szereg działań promujących czytelnictwo pomógł zaspokoić preferencje czytelnicze 
uczniów. Dzięki zaangażowaniu rodziców i innych członków rodzin uczniów szkoły, udało się zintegrować społeczność lokalną.
3. „Zróbmy coś razem!” wnioskodawca i realizator- Stowarzyszenie Wszystkie Razem, z Dobieszyna, kwota dotacji 3950,00 zł. 
Realizacja projektu uświadomiła mieszkańcom potrzebę  spędzania wolnego czasu z dala od nałogów i uzależnień oraz zachęciła 
ich do wyjścia z domu dla własnego komfortu psychicznego. Pokazano jak organizować i planować czas wolny oraz aktywnie i 
twórczo go wykorzystywać. Zorganizowano: rajdy po okolicy, ogniska, warsztaty  rękodzielnicze, pogadanki profilaktyczne, 
konkursy. Zwiększyła się w społeczności  świadomość zagrożeń zdrowotnych wynikających z uzależnień XXI wieku. Uczestnicy i 
odbiorcy projektu nabyli nowe umiejętności w nawiązywaniu relacji społecznych, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości związanej 
z pandemią.
4. „Minęło kolejne 10 lat w historii OSP Stromiec” wnioskodawca i realizator OSP Stromiec, kwota dotacji 4500,00 zł. 
Wydano książkę, w której fotografie niezwykle sugestywnie oddają zaangażowanie strażaków nie tylko w walce z żywiołami, ale 
w wielu działaniach na rzecz środowiska. Przeprowadzono  w szkołach akcje profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego oraz promujące pracę strażaków ochotników. 
5. Wieś szlachecka Kożuchów wnioskodawca i realizator  Koło Gospodyń Wiejskich w Kożuchowie „Kożuchów”, kwota dotacji 
3650,00 zł . 
Powstała piękna opowieść historyczna o Kożuchowie począwszy od dynastii Piastów z historiami obyczajowymi, straszącą białą 
damą, szubienicą, kapliczkami, które chronią mieszkańców, dworem, wiatrakiem. Mieszkańcy poznali swoje korzenie. 
Przygotowano wersję cyfrową historii Kożuchowa.
6. „Tradycja mostem miedzy pokoleniami” wnioskodawca i realizator Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej, kwota 
dotacji 4190,00 zł.  

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 4



Czas projektu przeznaczony został dla dzieci, które poznały nowe możliwości teatralne-  teatr cieni. Rozwinęła się  wspólna 
praca pokoleń i mimo trudności odbyły się warsztaty kulinarne i papieroplastyka- wykonywanie dawnych ozdób choinkowych.
7. „Wesoło, kolorowo i aktywnie w sołectwie Grzmiąca- Górki” wnioskodawca i realizator  Koło Gospodyń Wiejskich w 
Grzmiącej „Grzmiączki”, kwota dotacji  4080,00 zł . 
Przeprowadzono szereg działań integracyjnych i rozpoczęto budowę świetlicy.
8. Wirtualna izba regionalna”  wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej kwota dotacji 6000,00 
zł.
 Nagrano film "Wirtualna izba regionalna", który przyczyni się do wzrostu świadomości społeczności lokalnej o  tradycji i 
obrzędowości regionu. Przygotowano gadżety, powstały karty pracy dla najmłodszych i starszych- aby zwiedzanie izby było 
aktywne.
9. „Teatr- nauka i zabawa” wnioskodawca i realizator UKS Rogolin kwota dotacji 3000,00 zł.
Zrealizowano teatr wielopokoleniowy z udziałem dzieci i rodziców. Wspólne warsztaty połączone z czytaniem utworów Henryka 
Sienkiewicza stworzyły nową formę aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców Gminy Radzanów.
10. „Sztuka w przedszkolu- bawi, uczy, wychowuje” Inicjatywa DL realizowany w PSP w Kaszowie przez Inicjatywę Krasnoludki z 
Kaszowa,  kwota dotacji 4150,00 zł . 
Dzięki warsztatom teatralnym najmłodsi poszerzyli swoją wiedzę o teatrze Rozwinęli twórczo swoją osobowość i wrażliwość, 
nauczyli się  wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji, kreowania odgrywanych postaci, ćwiczenia pamięci, rozwijały zdolności 
plastycznych.
11. „Dawne prace domowe” wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Kobiety dla Starej Błotnicy, kwota dotacji 3470,00 
Celem projektu było upowszechnianie tradycji i kultury ludowej, przekazanie młodemu pokoleniu ludowych zwyczajów życia 
codziennego dawnej wsi w ciekawy i prosty w odbiorze sposób.
Przygotowano i nagrano zwyczaje i prace: skubanie gęsi, darcie pierza, wyrób poduszek, wianowania panny młodej, 
wytwarzania sera domowym sposobem- począwszy od dojenia krowy poprzez robienie zsiadłego mleka i robienie z niego sera,  
odtworzenie procesu pieczenia chleba, wykonywanie różnych ozdób z papieru, włóczki i innych dostępnych materiałów. 
12. „Zachować dobro” Inicjatywa DL, realizator Inicjatywa Pokolenia z Łępina, kwota dotacji 4000,00 . 
Odnowiono figurkę- nieodłączny element krajobrazu i historii wsi. Odnaleziono historię zapomnianą o figurce, spisano fakty aby 
zachowywać to dobro wspólne z pokolenia na pokolenie.
13. „Moje miasto” wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Jedynka KEN,  kwota dotacji 6000,00 zł.
 Dzięki realizacji projektu uczczono 480 rocznicę nadania praw miejskich Białobrzegom. Młodzież szkolna zdobywała wiedzę o 
historii miasta w ciekawy i atrakcyjny sposób poprzez planowanie i realizację widowiska o tym wydarzeniu.
Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież rozwinęła umiejętności teatralne, wokalne i instrumentalne. Wersja on-line 
widowiska „Moje miasto” umożliwiła społeczności  poznanie historii Białobrzegów.
W ramach Programu Działaj Lokalnie przeprowadziliśmy lokalny etap konkursu "Opowiedz...: (edycja 2019/2020). Wyłoniono i 
nagrodzono najciekawsze prace, które w ciekawy sposób opowiadały o zrealizowanych projektach i uzyskanych rezultatach.
Do kolejnego, ogólnopolskiego etapu konkursu przesłano następujące prace:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Czilibabki
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy
3. Koła Gospodyń Wiejskiej Jabłonianki.
Przyznano 3 wyróżnienia dla: Stowarzyszenia Wsi Ksawerów, Koło Gospodyń Wiejskich Zacharzewianki, Stowarzyszenia Pomocy 
Niepełnosprawnych Biedronki. w sumie na nagrody i wyróżnienia przyznano 1500 złotych.

- Solidarni z bohaterami czasu epidemii: odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności dotyczące sytuacji związanej z 
epidemią COVID-19 w 2020 roku Fundacja, jako jedna z 4 organizacji należącej do ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj 
Lokalnie została partnerem przedsięwzięcia Działaj Lokalnie i Nationale-Nederlanden przystępując do Programu pn.: Solidarni z 
bohaterami czasu epidemii będącego dodatkową ścieżką Programu Działaj Lokalnie. Na cel realizacji programu otrzymaliśmy 
środki w kwocie 11500 złotych. W ramach programu ogłosiliśmy lokalny konkurs grantowy na inicjatywy związane z 
przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa w powiecie białobrzeskim. Dotacje na realizacje projektów w ramach 
Programu otrzymały 3 inicjatywy mieszkańców:
1. „Pomóż Razem z Nami – Stara Błotnica” Inicjatywa DL, realizator – Inicjatywa –„Przeciwdziałamy Razem”- kwota dotacji 
3505,00 zł .
Głównym celem projektu było zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom Ziemi  Białobrzeskiej w dobie epidemii 
koronawirusa na najwyższym poziomie.
Głównym działaniem było przeprowadzanie dezynfekcji, szczególnie w miejscach użyteczności publicznej,  z których coraz 
częściej mieszkańcy korzystali. Zwiększyło to bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tych miejsc. Były to przystanki, szkoły, 
przedszkola, kościoły, urzędy, domy pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, miejsca które skupiają ludzi.
2. „Nie wszystko może się zatrzymać” Inicjatywa DL , realizator inicjatywa „Ile warta jest krew? „, kwota dotacji 3000,00 zł  
Głównym celem projektu był wzrost liczby dawców krwi w czasie epidemii oraz wzrost świadomości mieszkańców powiatu 
białobrzeskiego nt.: krwiodawstwa. W ramach projektu wypromowano 6 akcji krwiodawstwa w powiecie białobrzeskim. Krew 
oddało 208 dawców.  Dzięki realizacji projektu wzbudzono wśród społeczności lokalnej chęć do dzielenia się krwią nie tylko w 
określonym celu, czyli np.: choroby dziecka, ale zachęciliśmy ich do zachowania ciągłości w dzieleniu się tym darem. Realizacja 
projektu przyniosła blisko 80 litrów krwi pozyskanej w ciągu.
3. „Trzymajmy się razem- Białobrzegi. Przeciwdziałanie epidemii Covid-19” realizator Inicjatywa DL- „Trzymajmy się razem- 
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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)

Białobrzegi”, kwota dotacji 5000,00 zł
Głównym celem projektu było uruchomienie pomysłów, sił i środków do przeciwdziałania epidemii koronawirusa, dbanie o 
bezpieczeństwo  lokalnej społeczności. 
Szyto maseczki, dbano o  Ratowników, dostarczano sprzęt i środki do placówek medycznych, robiono zakupy osobom, które nie 
 opuszczają swoich mieszkań, wypuszczano psy na spacer i - przede wszystkim – tworzono solidarną społeczność.  W tej całej 
akcji najważniejsi byli ludzie.

- Białobrzeskie Centrum Obywatelskie: W 2020 roku kontynuowaliśmy działalność naszego Programu Białobrzeskie Centrum 
Obywatelskie (BCO), który pełni funkcję Centrum Wsparcia lokalnych organizacji. W roku sprawozdawczym Fundacja 
rozszerzyła teren działania BCO i był prowadzony w trzech powiatach, tj.: białobrzeskim, grójeckim i kozienickim. Działalność 
BCO w roku sprawozdawczym finansowaliśmy ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz wpływów z 1% 
podatku. Koszty realizacji Programu wyniosły 28 tysięcy złotych. W 2020 z Programu skorzystało 64 członków z 30 organizacji 
pozarządowych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego. W ramach projektu udzieliliśmy wsparcia uczestnikom 
projektu w wymiarze 20 godzin szkoleniowych z zakresu księgowości oraz przepisów dotyczących RODO. Dodatkowo uczestnicy 
zadania skorzystali ze specjalistycznego doradztwa w wymiarze 75 godzin zegarowych z zakresu m.in.: metody pracy projektu, 
zarządzania organizacją, fundraising'u, rozliczania projektu, sprawozdawczości, zarządzania budżetem oraz promocji. Wszystkie 
organizacje biorące udział w zadaniu bezpłatnie korzystali z zasobów fundacji, w tym z przestrzeni biurowej i sali 
konferencyjnej, komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek. Wsparcie to udzielaliśmy w ramach stałego wsparcia 
merytoryczno-technicznego w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Pracownik wspierający organizacje dodatkowo wspierał 
organizacje w zakresie zmian w KRS, doradztwie doraźnym, opracowywaniu planów działania lokalnych NGO w warunkach 
pandemicznych, pomagał w przygotowaniu materiałów promocyjnych dla lokalnych NGO biorących udział w projekcie. 
Pracownik centrum również wyszukiwał i publikował informacje na naszej stronie www w zakładce Informator NGO dot. 
aktualnych naborów ofert dostosowanych do potrzeb organizacji lokalnych działających na terenie realizacji zadania. Szkolenia 
prowadzone były w formie online. Uczestnicy listownie dostawali materiały szkoleniowe, dzięki temu każdy z nich mógł 
swobodnie i bez stresu pracować podczas szkoleń, które miały charakter warsztatowy. Uczestnicy szkoleń bardzo pozytywnie 
zareagowali na dostarczenie materiałów w formie papierowej, ponieważ większość z ich organizacji nie posiada sprzętu, aby 
samemu wydrukować materiały, a korzystanie z nich w formie elektronicznej w czasie szkolenia dla dużej części stanowiłoby 
barierę. Bardzo budującym rezultatem projektu jest nawiązanie współpracy z lokalnymi NGO oraz samorządami z powiatów 
grójeckiego i kozienickiego, czyli na terenie na którym rozszerzyliśmy działalność naszego Białobrzeskiego Centrum 
Obywatelskiego pełniącego funkcję Centrum Wsparcia lokalnych NGO. Z udziału organizacji z powiatów grójeckiego i 
kozienickiego wypłynęły potrzeby i problemy organizacji tam funkcjonujących. Byliśmy pierwszą organizacją od 15 lat, która 
zainteresowała się ich działalnością i zorganizowała w ramach zadania szkolenia oraz doradztwo, które przyczynia się do ich 
profesjonalizacji. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadziliśmy z tymi organizacjami badania potrzeb i problemów. Dzięki 
temu wiemy jakiego wsparcia jeszcze oczekują organizacje z nowego obszaru działania Białobrzeskiego Centrum 
Obywatelskiego. Są to m.in.: szkolenia z zakresu pracy metodą projektu, w tym praca od pomysłu do projektu, pisania projektu, 
konstruowania budżetu oraz doradztwa w tym zakresie i praktycznych zajęć ze specjalistą w ramach których organizacje te 
będą mogły stworzyć swoje własne większe projekty. Bardzo pożądanym szkoleniem jest również obsługa Pakietu MS Office, w 
tym szczególnie Excel'a. Wśród 90% uczestników szkoleń z księgowości oraz znajomości przepisów RODO wzrosła wiedza z 
obszarów obejmujących szkolenia, co zmierzyliśmy przeprowadzając ankietę wiedzy wypełnioną przed i po szkoleniu. Wszyscy 
uczestnicy zadania na koniec realizacji projektu wypełnili również ankietę zmiany, w której badaliśmy poziom motywacji do 
pracy społecznej dzięki udzielonemu wsparciu w ramach zadania. Z przeprowadzonej ankiety dowiedzieliśmy się, że aż u 51 
osób z 64 biorących udział w zadaniu zwiększyła się motywacja do pracy społecznej- stanowi to 85% wszystkich uczestników 
zadania. Dzięki realizacji projektu wzmocniliśmy potencjał 30 małych i lokalnych organizacji pozarządowych z powiatów 
białobrzeskiego, grójeckiego oraz kozienickiego oraz 54 członków tych organizacji w trakcie trwania zadania. Tym samym w 
całości osiągnęliśmy cel głównych projektu. Trwałe rezultaty osiągnięte w poprzez realizację zadania, tj.: wzrost motywacji do 
pracy społecznej, nawiązanie współpracy z lokalnymi NGO oraz samorządami z powiatów grójeckiego i kozienickiego oraz 
przeprowadzenie badań potrzeb i problemów wśród tych organizacji przyczyniło się do opracowania wspólnej drogi współpracy 
pomiędzy naszą organizacją a JST oraz pokazaliśmy realne potrzeby lokalnych organizacji, które do tej pory były niewidoczne. 
Wśród organizacji widzimy chęć nauki i profesjonalizacji. W niektórych obszarach czują się jeszcze niepewnie, ale dzięki 
realizacji zadania wiemy których i możemy wspólnie pracować nad ich poprawą. Realizacja zadania była bardzo ważna i 
wartościowa z punktu widzenia potrzeb lokalnych organizacji z powiatów białobrzeskiego, a szczególnie z grójeckiego i 
kozienickiego.
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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

4000

45

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

W ramach tej sfery działalności pożytku 
publicznego Fundacja podjęła następujące 
działania: Program grantowy Działaj Lokalnie 
prowadzony w powiecie białobrzeskim. Dzięki 
programowi 13 lokalnych organizacji i grup 
obywatelskich otrzymało minigranty na 
spełnianie marzeń swoich lokalnych 
społeczności. Organizowane były pikniki, 
warsztaty dla dzieci, uczczona była rocznica 
nadania praw miejskich Białobrzegom, zadbano 
o utrwalanie tradycji, powstała wirtualna izba 
regionalna, promowane było czytelnictwo, 
szkoły zostały doposażone w potrzebny sprzęt 
dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, 
rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej. Na 
wsparcie w formie minigrantów w ramach 
Programu działaj Lokalnie w 2020 r. Fundacja 
przeznaczyła 56350 złotych.
Wsparliśmy również w kwocie 11 505 złotych 3 
inicjatywy mieszkańców mające na celu 
przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 
dzięki realizacji Programu Solidarni z Bohaterami 
czasu epidemii.
W roku sprawozdawczym prowadziliśmy 
również Białobrzeskie Centrum Obywatelskie, 
które wspiera działalność lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych. 
Członkowie tych NGO i grup uczestniczyli w 
szkoleniach, doradztwie, korzystali nieodpłatnie 
ze sprzętu oraz zasobów Fundacji, aby rozwijać 
swoją działalność, podnosić wiedzę, 
rozwiązywać problemy i zaspokajać potrzeby 
swoich lokalnych społeczności.

94.99.Z 3 191,60 zł

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W ramach tej strefy w okresie sprawozdawczym 
uruchomiliśmy Program Koszyk witamin dla 
Seniora, który był odpowiedzią na potrzeby 
seniorów z terenu działania naszą organizacją w 
związku ze skutkami społecznymi epidemii 
koronawirusa. Program Koszyk witamin dla 
Seniora to pomoc żywnościowa oraz 
wolontarystyczna dla potrzebujących seniorów, 
którzy borykają się z samotnością, wykluczeniem 
oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 
W 2020 roku Fundacja przeprowadziła 4 akcje 
dostarczania żywności do seniorów. Z programu 
w ciągu roku sprawozdawczego skorzystało 305 
seniorów z powiatów białobrzeskiego, 
grójeckiego i kozienickiego.

88.99.Z 0,00 zł

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

W tej sferze działalności pożytku publicznego w 
2020 roku kontynuowana była realizacja 
Programu Stypendialnego dla młodzieży oraz 
rozpoczęliśmy realizację kolejnej edycji 
programu na rok szkolny 2020/2021. Z pomocy 
stypendialnej w roku sprawozdawczym 
skorzystało łącznie 10 stypendystów. 
Wspieraliśmy takie pasje, jak.: jazda konna, 
cukiernictwo, muzyka, charakteryzacja 
artystyczna, piłka nożna i ręczna, malarstwo. 
Rozszerzyliśmy teren realizacji Programu na 
kolejne dwa powiaty. Od roku sprawozdawczego 
teren realizacji programu to powiaty 
białobrzeski, grójecki i kozienicki. Uruchomiliśmy 
również nową ścieżkę w ramach Programu. Na 
pomoc stypendialną w 2020 r. przeznaczyliśmy 
9200 złotych.

88.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 8



3 191,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 62 773,37 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 192 803,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 192 802,89 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,33 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38 811,55 zł

2.4. Z innych źródeł 88 026,70 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 3 191,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 191,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

62 773,37 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

w 
tym:

0,00 zł

27 243,26 zł

7 961,55 zł

3 606,74 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -23 700,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 216 503,64 zł 3 191,60 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

216 503,64 zł 3 191,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego 3 191,60 zł

1 Wsparcie merytoryczno-doradcze lokalnych organizacji pozarządowych 3 191,60 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 906,66 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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
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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)

1,08 etatów

5 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

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)

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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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 83 963,14 zł

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

83 963,14 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)

1 196,52 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)  

1 009,09 zł

10 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)

35 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

35 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

21 906,14 zł

21 906,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 62 057,00 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 83 963,14 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

4 141,67 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 Nie są sami. wsparcie min. 300 samotnych 
seniorów w pogarszającej się 
sytuacji materialnej 
spowodowanej COVID-19 oraz 
walka ze złym samopoczuciem 
wśród tych seniorów 
wywołanych izolacją społeczną 
z powiatów: białobrzeskiego, 
kozienickiego i grójeckiego.

Województwo Mazowieckie 5 220,00 zł

2 Białobrzeskie Centrum 
Obywatelskie

wzmocnienie potencjału min. 
30 małych i lokalnych 
organizacji pozarządowych z 
powiatów białobrzeskiego, 
grójeckiego oraz kozienickiego 
oraz min. 60 członków tych 
organizacji w trakcie 9 miesięcy 
trwania projektu.

Województwo Mazowieckie 25 000,00 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

2 300,00 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)

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

3 "Moja Gmina" - Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

regranting Gmina Białobrzegi 5 000,00 zł

4 Znamy naszą historię i 
tradycje

regranting Gmina Wyśmierzyce 6 000,00 zł

5 Wspólnie działamy i 
budujemy dobro

regranting Gmina Stara Błotnica 5 000,00 zł

6 Chronimy i upowszechniamy 
nasze dziedzictwo

regranting Starostwo Powiatowe w 
Białobrzegach

5 000,00 zł

7 Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

regranting Gmina Promna 5 000,00 zł

8 Prowadzenie działań 
profilaktycznych o 
charakterze lokalnym w 
zakresie sportowo-
rekreacyjnym, edukacjyjno-
wychowawczym, kulturalno-
rozrywkowym

wspieranie inicjatyw 
kulturalnych i innych form 
działalności, polegających na 
twórczym i aktywnym 
zagospodarowaniu wolnego 
czasu dzieci i młodzieży bez 
używek i nałogów.

Gmina Radzanów 2 000,00 zł

9 Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne oraz 
przeciwdziałanie patologiom

regranting Gmina Stromiec 6 000,00 zł

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

1 Gmina Stromiec 1

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

W 2020 roku podjęliśmy decyzję o kontynuacji i wprowadzeniu w stałą działalność programową Fundacji Programu 
Koszyk Witamin dla Seniora oraz skontaktowaliśmy się z Bankiem Żywności w Radomiu, z którym podjęliśmy 
współpracę na rok 2021 dzięki temu Program pomocy potrzebującym seniorom będzie się rozrastał. Fundacja 
oczekuje na wyniki konkursu w ramach Programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy w konkursie projektów 
sektorowych.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dawid Nowak
Bożena Nowakowska

Katarzyna Miazga
Ewelina Poziomecka

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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