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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

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 Jarząbek-Nowak Prezes Zarządu TAK

Ewelina Poziomecka Członek Zarządu TAK

Katarzyna Miazga Sekretarz 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. Wspieranie 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

Elżbieta Zofia Czwordon Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Joanna Elżbieta Grot-
Leksińska

Członkini Rady TAK

Dorota Magdalena 
Laskowska

Członkini Rady TAK

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 
Chonacka-Tuzimek

Członkini Rady TAK

Robert Artur Leksiński 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, wspieranie organizacji społecznych w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa publicznego, 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.
11.  Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
12. Prowadzenie działalności charytatywnej, działalności na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz działalności na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 roku Fundacja prowadziła działania skierowane 3 grup odbiorców, na których skupia swoją działalność. Motto Fundacji 
Koalicja dla Młodych do działania to: Bo tu, gdzie żyjemy, ma być nam dobrze!:
I MŁODZI:
- Program Stypendialny Klementyna: Jest to autorski program stypendialny naszej Fundacji. Do połowy 2021 roku prowadzony, 
jako Stypendium Koniczyna, a od połowy 2021 roku nazwa uległa zmianie na Stypendium Klementyna. Celem programu jest 
motywacja młodych ludzi do rozwoju swoich pasji, talentów, wsparcie oraz promocja ich działań. Budowanie postaw 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc finansowa niezbędna dla dalszego kształcenia i rozwoju talentów 
naszych stypendystów. Program prowadzony był na terenie 3 powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego oraz kozienickiego. W 
2021 roku program był prowadzony w 3 ścieżkach tematycznych, tj.: Opiekuńcza Klementyna, Wybitna Klementyna oraz 
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Klementyna bez granic. Opiekuńcza Klementyna to stypendium dla bardzo dobrze uczącej się młodzieży z trudną sytuacją 
materialną. Wybitna Klementyna to stypendium na rozwój pasji oraz talentu. Klementyna bez granic jest stypendium dla osób z 
niepełnosprawnością, którzy posiadają pasję i chcą ją rozwijać. Stypendium to ma charakter dodający skrzydeł oraz 
motywacyjny. W okresie sprawozdawczym kontynuowałyśmy edycję Programu 2020/2021 , w której mieliśmy 4 stypendystów. 
W edycji tej wspieraliśmy osoby z pasjami: cukiernictwo, zawodowa jazda konna oraz muzyka w zakresie gry na fortepianie 
szczególnie uzdolnionej młodzieży. Przeprowadziliśmy również nabór do edycji Programu 2021/2022, w której wyłoniliśmy 11 
stypendystów w 3 ścieżkach tematycznych, tj.: Opiekuńcza Klementyna 2 stypendystów, Wybitna Klementyna 8 stypendystów, 
Klementyna bez granic 1 stypendystę. W okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy stypendia na łączną kwotę 15 000 złotych.
- Wakacyjna podróż z Klementyną: Zorganizowaliśmy 5 dniowych półkolonii dla 144 dzieci z terenów wiejskich powiatu 
białobrzeskiego. Półkolonie odbywały się w placówkach oświatowych, w których działają oddziały przedszkolne. W tych 
oddziałach zwyczajowo nie jest organizowana opieka wakacyjna dla dzieci. . Półkolonie odbyły się w oddziałach przedszkolnych 
w Czarnocinie, Dobieszynie, Promnie, Kaszowie, Suchej i Kostrzynie. W każdym z przedszkoli udział w półkolonii wzięło 24 
dzieci, które na potrzeby prowadzenia zajęć były podzielone w 12-osobowe grupy. Udało nam się tak zorganizować półkolonie, 
aby wszystkie odbyły się w ciągu 3 tygodni (w jednym tygodniu odbywały się półkolonie w dwóch lokalizacjach). Półkolonie były 
prowadzone przez instruktorów zewnętrznych zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu. Byli nimi studenci i aktorzy Teatru 
Baza w Warszawie, absolwentka Studium Aktorskiego Machulskich w Warszawie, studenci Państwowych Akademii Sztuk 
Teatralnych, w tym Wydziału Teatru Tańca oraz Wydziału lalkarskiego oraz animatorka społeczno-kulturalna. Każda grupa miała 
również swojego opiekuna pedagogicznego. Zajęcia w każdym oddziale przedszkolnym odbywały się 5 godzin dziennie przez 5 
dni. Łącznie dla wszystkich dzieci odbyło się 300 godzin zajęć w ramach półkolonii. Półkolonie zostały przeprowadzone w 
sposób interaktywny oraz edukacyjnych. W każdym przedszkolu tematem półkolonii był inny kontynent. Tematami były: 
Europa, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia oraz Afryka. Dzieci wykorzystując techniki plastyczne, 
teatralne, taneczne poznawały wybrane kontynenty, ich kulturę, ludzi tam mieszkających, roślinność, kulinaria, wskazywania na 
mapie danego kontynentu oraz inne charakterystyczne dla niego elementy. W każdym przedszkolu odbyło się nagrywanie tego, 
co dzieci robiły, uczyły się, a w podróż zabierała ich nasza Gęś Klementyną, która jest również elementem Logo Fundacji. 
Powstały materiał filmowy posłużył do złożenia filmiku na wydarzenie podsumowujące projekt. . Wydarzenie podsumowujące 
Wakacyjną podróż z Klementyną odbyło się 30 sierpnia 2021 roku w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 
KEN w Białobrzegach. . Głównym elementem wydarzenia było pokazanie efektów półkolonii, które zostały nakręcone w 
działaniu nr 2. Z nagranego materiału filmowego powstał 15 minutowy film o kontynentach Świata widziany oczyma dzieci 
biorących udział w półkoloniach. Film został wyświetlony na telebimie w ramach zorganizowanego wydarzenia 
podsumowującego. Dzieci, ich rodziny oraz inni członkowie naszej społeczności mogli zobaczyć jak wyglądały półkolonie oraz 
nauczyć się czegoś od dzieci. Po części oficjalnej oraz premierze filmu z Wakacyjnej Podróży z Klementyną odbyła się projekcja 
Bajki pn.: Riko prawie Bocian-uwierz w siebie. Wszyscy mogli poczuć się jak w kinie plenerowym dzięki leżakom, atmosferze 
oraz popcornie. Na wydarzenie przybyło około 200 osób. Całkowity koszt projektu: 49 694,79 złotych
- Wolontariat z Klementyną: W ramach projektu utworzyliśmy stały program wolontariatu w naszej Fundacji, co doprowadziło 
do wzrostu aktywności młodzieży z powiatów białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego.  Początkowo została 
przeprowadzona kampania w mediach społecznościowych oraz poprzez stworzenie ulotek, plakatów, powstał także spot 
reklamowy. Działania promocyjne przyniosły oczekiwane efekty. Dzięki realizacji działań projektowych w 2021 r.  w 
wolontariacie działało 35 stałych wolontariuszy oraz ponad 40 akcyjnych, liczby te aktualnie rosną. Młodzi wolontariusze zostali 
przeszkoleni w czasie 3 spotkań warsztatowych. Wzięli następnie udział w ponad 10 akcjach charytatywnych na rzecz osób w 
potrzebie, w tym głównie dla seniorów będących w trudnej sytuacji bytowo-materialnej.  Brali udział w akcjach stałych, jak 
„Koszyk Witamin dla Seniora” oraz w zbiórkach żywności w ramach akcji świątecznej „Nadzieja dla starszych”.  Budowali akcje 
charytatywne w szkołach, promowali wolontariat wśród najbliższych. Ponadto prowadzili regularne spotkania z seniorami, dla 
których stali się wsparciem, pomocną dłonią oraz w wielu przypadkach serdecznymi przyjaciółmi. Koszt projektu: 39 535,50 
złotych 

II SENIORZY:
- Koszyk witamin dla Seniora (pomoc żywnościowa): Akcja „Koszyk Witamin dla Seniora” jest cykliczna i trwa od 2020r.  Jej 
założeniem jest dostarczenie pomocy żywnościowej osobom starszym będącym w trudnej sytuacji finansowej.  Akcja ta jest 
inicjatywą Fundacji, dzięki niej udało nam się w sumie dotrzeć do ponad 300 seniorów i przekazać im ponad koszyki zawierające 
owoce, warzywa oraz żywność długoterminową.  Początkowo akcja prowadzona była raz w roku –jesienią , jednak –wychodząc 
naprzeciw ciężkiej sytuacji seniorów – w 2021r. przeprowadzone zostały 4 akcje pomocowe, w które zaangażowało się ponad 
30 wolontariuszy. Spotkania z seniorami pokazały, że ich potrzeby są naprawdę duże.  Akcja ta to również okazanie osobom 
starszym szacunku oraz troski – nie polega ona bowiem tylko na przekazaniu im żywności, ale jest okazją do spotkania, 
rozmowy z seniorem, poświęcenia mu swojego czasu. W ramach akcji współpracujemy również z Radomskim Bankiem 
Żywności w ramach Programu PPOŻ.
- Program Karta Dobra:  Zostaliśmy regionalnym Partnerem Programu „Karta Dobra” Fundacji Biedronki. Program „Karta 
Dobra” wystartował w 2021 r.  Skierowany był do najbardziej potrzebujących osób starszych z powiatów białobrzeskiego oraz 
sąsiadujących. W ramach programu senior mógł otrzymać kartę, którą mógł zapłacić za zakupy w sklepach Biedronka. Na każdą 
z kart comiesięcznie trafiało 150 zł przez 10 miesięcy trwania programu.
Pierwsza edycja programu objęła pomocą 107 podopiecznych fundacji, zrekrutowanych wcześniej przez wolontariuszy. Były to 
osoby w bardzo trudnej sytuacji bytowo – materialnej. Ponad 70% posiadaczy KD to osoby będące na niskiej emeryturze, rencie 
lub świadczeniu emerytalnym. Pozostałe osoby utrzymują się z zasiłków pomocy społecznej oraz pomocy innych instytucji, a 
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także wsparcia ze strony rodziny. Większość seniorów objętych programem to mieszkańcy wiosek. Brak łazienki to problem ok. 
30% seniorów korzystających z KD. U niespełna 40% w mieszkaniu nie ma bieżącej wody lub jest tylko zimna. Większość 
seniorów korzystających z Karty Dobra to osoby schorowane, które na leczenie muszą wydawać dość duże sumy miesięcznie. 
Wolontariusze przez czas trwania programu odwiedzali seniorów, rozmawiali z nimi, wysłuchując ich historii. Pomagali im 
zrobić zakupy, wychodzili na wspólne spacery. Wielu wolontariuszy zżyło się ze swoimi podopiecznymi seniorami, nie 
wyobrażają sobie dnia bez wykonania telefonu do seniora czy bez wspólnej herbaty, do tej pory są z nimi w stałym kontakcie. 
Łączny koszt projektu: około 160 tys. 
- Nadzieja dla Starszych: 
Aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość, fundacja wyszła z inicjatywą przeprowadzenia działania na rzecz osób 
starszych, głównie samotnych, spędzających Boże Narodzenie z dala od rodziny, a jednocześnie będących w ciężkiej sytuacji 
materialnej oraz żyjących w trudnych warunkach.  W grudniu 2021r. ponad 300 seniorów z powiatów białobrzeskiego, 
grójeckiego i kozienickiego otrzymało piękne paczki, w których znajdowały się produkty spożywcze, w tym słodycze, a także 
artykuły chemiczne, kosmetyki oraz upominki, o których seniorzy marzyli: ciepłe koce, skarpety, książki, kubeczki, swetry… 
Każda z paczek miała wartość około 300zł. Paczki pochodziły ze zbiórki żywnościowej prowadzonej przez wolontariuszy 
fundacji. Wolontariusze dotarli z podarunkami do seniorów przed wigilią Bożego Narodzenia, dając im nie tylko szansę na 
piękne święta, ale też niosąc nadzieję, że nie są sami, mają wokół ludzi, którzy chcą im przywrócić wiarę w drugiego człowieka. 
Łączny koszt projektu: ok. 95 000 złotych.

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI:
- Działaj Lokalnie: Od 2021 roku program działa w całym powiecie białobrzeskim oraz w jednej gminie powiatu grójeckiego oraz 
jednej powiatu kozienickiego. Jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie od 2005 roku. W 2021 roku skończyliśmy edycję Programu 
Działaj Lokalnie 2020 oraz zaczęliśmy nową edycję Programu Działaj Lokalnie 2021. W roku sprawozdawczym w ramach edycji 
Działaj Lokalnie 2020 zorganizowaliśmy Galę podsumowującą, podczas której podsumowaliśmy działania naszych 
grantobiorców oraz efekty realizacji ich projektów. W 2021 roku zorganizowaliśmy kolejną edycję Programu, tj.: 
zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy lokalny konkurs na minigranty do nowej edycji Prgoramu, dzięki któremu organizacje 
pozarządowe i grupy obywatelskie mogą spełniać marzenia swoich społeczności. W ramach edycji 2020 przyznaliśmy 16 
minigrantów na łączną kwotę 60 000 złotych:
Gmina Białobrzegi:
1. Inicjatywa MRK NOOK „ W naszym stylu” – 4000,00 zł
2. Stowarzyszenie RAZEM DLA DZIECI „ Razem dla szkoły Janusza Korczaka” – 5000,00 zł
3. BIAŁOBZESKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE „Czarodziejski Ogród” – 4000,00 zł
Gmina Radzanów:
1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI RADZANOWSKIEJ „Słoneczna altana- Czarnocin otwiera się na turystów” – 4000,00 zł
2. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Bieg Rogoliński” – 4000,00 zł
3. Wymiary „Gra terenowa 3 wymiary” – 4000,00 zł
Gmina Stromiec:
1. Stowarzyszenie Stromiecczyzna – 3000,00 zł
Gmina Wyśmierzyce:
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w GRZMIĄCEJ – GRZMIĄCZKI „ Integracja- zabawa wspólna sprawa” – 3000,00 zł
2. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w WITASZYNIE – WITASZYNIANKI „Nie boję się ratować życia – pierwsza pomoc 
przedmedyczna” – 2500,00 zł
Gmina Promna:
1. STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM BIEDRONKI „Baw(MY) się!” – 4000,00 zł
2. Inicjatywa NAUCZYCIELE DZIECIOM „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 3000,00 zł
3. PRZYJACIELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ w Olkowicach „Kolorowy świat dla naszych 
dzieci” – 4000,00 zł
Gmina Głowaczów:
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH GŁOWACZOWIANKI w Głowaczowie „Wróćmy do ziół” – 3500,00 zł
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Bobrownikach „Razem dla mieszkańców Bobrownik” – 4000,00 zł
3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH MARIANKI w Marianowie „W jedności siła” – 4000,00 zł
Gmina Mogielnica:
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH DĘBNOWOLANKI „Pod wspólnym dachem” – 4000,00 zł
Przeprowadziliśmy również lokalny konkurs „Opowiedz…” (edycja 2020/2021). Wyłoniono i nagrodzono najciekawsze prace, 
które w ciekawy sposób opowiadały o zrealizowanych projektach i uzyskanych rezultatach.
- Białobrzeskie Centrum Obywatelskie 2021: W 2021 kontynuowaliśmy realizację programu Fundacji Białobrzeskie Centrum 
Obywatelskie, które pełni funkcję centrum wsparcia lokalnych NGO. W programie, w okresie sprawozdawczym, udział wzięło 43
 członków z 26 organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego. W 
ramach realizacji zadania zrealizowaliśmy jedno 36 godzinne szkolenie z zakresu pracy metodą projektu od podstaw dla 12 osób 
z 12 organizacji pozarządowych. Dodatkowo 35 osób z 17 organizacji skorzystało z indywidualnego, specjalistycznego 
doradztwa w wymiarze 100 godzin zegarowych. Doradztwo dotyczyło głównie następujących tematów: księgowości i obsługi 
finansowej organizacji i projektów, zarządzania organizacją, fundraisingu poza grantowego, budowania zespołu, pracy metodą 
projektu. Organizacje konsultowały swoje statuty oraz w ramach doradztwa przygotowywaliśmy zmiany w statutach. Powstała 
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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

5000

45

również 1 nowa grupa nieformalna, która dzięki współpracy doradczej pozyskała swój pierwszy grant oraz rozpoczęła pracę nad 
utworzeniem swojej organizacji. Wszystkie organizacje, grupy nieformalne oraz ich członkowie bezpłatnie korzystali z zasobów 
fundacji, w tym z przestrzeni biurowej, sali konferencyjnej, komputerów, laptopów, drukarek, ksera. Dodatkowo udzielaliśmy 
wsparcia merytoryczno-technicznego od początku lipca do końca grudnia 2021 roku w wymiarze 40 godzin miesięcznie. 
Wsparcie to było udzielane dzięki zatrudnieniu w ramach zadania pracownika Centrum. Pracownik Centrum było dostępny 3 
dni w tygodniu, w tym 2 dni w godzinach porannych oraz 1 dzień w godzinach popołudniowych. Szkolenia oraz doradztwo było 
prowadzone w formie stacjonarnej w biurze centrum. W przypadku doradztwa było ono również prowadzone w siedzibach 
beneficjentów. Na taką formę pozwalała sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19. Dzięki realizacji projektu 83% 
uczestników szkolenia z pracy metodą projektu podniosło wiedzę z zakresu pracy metodą projektu od podstaw. Bardzo istotną 
kwestią było właśnie przejście przez cały proces planowania, analizy dokumentacji konkursowej, logiki projektowej oraz 
monitoringu merytorycznego oraz finansowego na etapie realizacji projektu. Organizacje, które wzięły udział w szkoleniu 
przygotowały swoje wnioski do otwartych konkursów ofert, dzięki temu mieli motywację do czynnego udziału w szkoleniu. Na 
podstawie ankiet zmiany wypełnionych przez wszystkich uczestników zadania wynika, że wśród 81% procent beneficjentów 
zadania wzrosła motywacja do pracy społecznej. Ten rezultat oraz przygotowane wnioski przez organizacje w ramach szkolenia 
gwarantują trwałość realizacji projektu. Dzięki objęciu zadaniem 3 powiatów stworzyliśmy warunki do nawiązania współpracy 
międzypowiatowej oraz integracji organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego 
oraz kozienickiego. Widoczne to było zwłaszcza podczas pracy w trakcie szkolenia. Uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia, 
rozmawiali o partnerskich projektach. Dodatkowo KGW nawiązały współpracę przy organizacji swoich międzypowiatowych 
jarmarków. Wzajemnie się na nie zapraszały. Jest to miarodajny efekty integracji i współpracy międzypowiatowej. Łączny koszt 
realizacji programu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i wkładu własnego: 39 535,50 złotych

PROJEKTY SEKTOROWE/SYSTEMOWE:
- „Promuj i komunikuj!”: W 2021 roku rozpoczęliśmy realizację 3 letniego projektu sektorowego z dotacji programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Nasza 
Fundacja jest liderem projektu realizowanego w partnerstwie z Żywiecką Fundacją Rozwoju. Planowany termin zakończenia 
realizacji projektu to luty 2024 roku. Celem projektu jest wypracowanie modelu fundraisingowo-komunikacyjnego biorącego 
pod uwagę potrzeby organizacji regionalnych takich, jak Fundusze Lokalne czy Ośrodki Działaj Lokalnie oraz potrzeby lokalnych 
organizacji pozarządowych działających na terenie wsi, miasta czy gminy, czy powiatu. Projekt otrzymał dofinansowanie w 
kwocie 135 tysięcy euro.
- „Jak zrobić fundraising lokalnie?”: w roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego pn.: Jak zrobić 
fundraising lokalnie. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelski NOWEFIO- edycja 
2021. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2023, a jego budżet wynosi 400 tysięcy złotych. W 2021 roku 8 organizacji 
brało udział łącznie w 40 godzinach szkoły fundraisingu. Przeprowadzono badania w 8 organizacjach biorących udział w 
projekcie oraz 1 kampanię testową w ramach projektu. Celem projektu jest wypracowanie metody 2 letnich planów 
fundraisingowych, jako alternatywa do kosztownych strategii fundraisingowych, na które nie stać lokalnych NGO. Celem 
pośrednim jest również przetestowanie narzędzi fundraisingowych sprawdzających się w docieraniu do osób indywidualnych 
oraz biznesu w fundraisingu dla lokalnych NGO.
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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 na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W ramach tej sfery w okresie sprawozdawczym 
prowadziliśmy 3 programy, tj.: koszyk witamin 
dla seniora, Program Karta Dobra oraz nadzieja 
dla starszych. Wszystkie programy są 
skierowane do seniorów borykających się z 
problemem samotności oraz znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. Programy opierały 
się na pomocy żywnościowej oraz kart 
przedpłaconych na zakupy w sklepach sieci 
Biedronka. W ramach koszyka witamin dla 
seniora przeprowadzona 4 akcje dostawy 
żywności dla ponad 300 seniorów. 107 
najbardziej potrzebujących seniorów otrzymało 
Karty Dobra oraz stałą opiekę wolontariuszy 
naszej Fundacji, którzy pomagali seniorom w 
codziennych czynnościach, zakupach, spotykali 
się z na wspólną herbatę, kawę i dawali im 
obecność drugiego człowieka. Przed świętami 
daliśmy nadzieję starszym osobom i samotnym 
dostarczając do nich paczki z żywnością oraz 
spełniliśmy ich małe wielkie marzenie, np.: o 
ptasim mleczku, ciepłych kapciach, itp. Ponad 
300 seniorów odwiedzili nasi wolontariusze 
przed świętami.

88.99.Z 0,00 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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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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

W tej sferze działalności pożytku publicznego w 
2021 roku kontynuowana była realizacja 
Programu Stypendialnego Koniczyna dla 
młodzieży oraz rozpoczęliśmy realizację kolejnej 
edycji programu na rok szkolny 2021/2022. Z 
pomocy stypendialnej w roku sprawozdawczym 
skorzystało łącznie 15 stypendystów W roku 
sprawozdawczym rozstrzygnęliśmy konkurs 
stypendialnym w 3 kategoriach: Opiekuńcza 
Klementyną (2 stypendystów), Wybitna 
Klementyna (8 stypendystów), Klementyną bez 
Granic (1 stypendysta). Stypendium wspiera 
osoby z pasją i talentem, osoby bardzo dobrze 
uczące się i będące w złej sytuacji materialnej 
oraz osoby z niepełnosprawnością posiadające 
pasje.
Ponadto w roku sprawozdawczym 
przeprowadziliśmy 5 wakacyjnych półkolonii na 
terenach wiejskich dla 144 dzieci z powiatu 
białobrzeskiego. Dzieci wzięły udział w 
interaktywnych grach, zabawach teatralnych, 
warsztatach manualnych podróżując po różnych 
kontynentach świata. Na koniec sierpnia 
zorganizowaliśmy otwarte dla społeczności 
wydarzenie, podczas którego zrobiliśmy 
premierę filmu pn.: Wakacyjna podróż z 
Klementyną.

88.99.Z 5 680,20 zł

3 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

W ramach tej sfery działalności pożytku 
publicznego Fundacji (głównej) podjęliśmy 
następujące działania: Program grantowy Działaj 
Lokalnie prowadzonych w powiecie 
białobrzeskim, jednej gminy powiatu 
grójeckiego oraz jednej gminy powiatu 
kozienickiego. Dzięki programowi 16 lokalnych 
organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych spełniało swoje lokalne marzenia. 
Organizowane były pikniki, warsztaty, pokazy z 
pierwszej pomocy, tworzone miejsca aktywności 
lokalnej, powstawały place zabaw, promowano 
czytelnictwo. Prowadzono również działania 
międzypokoleniowe. Na wsparcie w formie 
minigrantów w ramach Programu Działaj 
Lokalnie 2021 nasza Fundacja Przeznaczyła 60 
tysięcy złotych.
Prowadziliśmy również Białobrzeskie Centrum 
Obywatelskie, które wspiera działalność 
lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych. Członkowie tych NGO i grup 
uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach 
oraz doradztwie. Nieodpłatnie korzystali ze 
sprzętu oraz zasobów Fundacji, aby rozwijać 
swoją działalność, podnosić wiedzę, 
rozwiązywać problemy i zaspokajać potrzeby 
swoich lokalnych społeczności.

94.99.Z 0,00 zł
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5 680,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 159 690,99 zł

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) 868 556,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 868 556,33 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 315 420,95 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

112 134,10 zł

47 556,89 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 387 764,19 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 58 334,41 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 5 680,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 680,20 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: 810 221,92 zł 5 680,20 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

810 221,92 zł 5 680,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Realizacja Programu Stypendialnego Klementyna dla młodzieży z powiatu białobrzeskiego, 
grójeckiego i kozienickiego

5 680,20 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

125 003,78 zł

188 617,17 zł

1 800,00 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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)

5 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)

1,35 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)

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. 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)

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 257 463,23 zł

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

257 463,23 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)

1 033,33 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)  

975,24 zł

47 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)

60 osób

w 
tym:

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

60 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

35 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

78 868,14 zł

78 868,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 178 595,09 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 257 463,23 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

3 100,00 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. Członkowie organu nadzorczego 
również pełnią swoje funkcje społecznie. Wysokość 
najwyższego wynagrodzenia pracownikowi organizacji było 
wypłacone za prowadzenie półkolonii dla dzieci z terenów 
wiejskich- absolwentowi Akademii Teatralnej.

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)

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)

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

1 Białobrzeskie Centrum 
Obywatelskie 2021

wzmocnienie potencjału 
lokalnych organizacji 
pozarządowych z powiatu 
białobrzeskiego, grójeckiego  
oraz kozienickiego

Województwo Mazowieckie 26 056,89 zł

2 Działaj Lokalnie regranting Gmina Białobrzegi, Gmina 
Radzanów, Gmina Promna

15 000,00 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

6 025,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Fundacja podjęła współpracę z Fundacją Biedronki, z którą współpracuje w ramach programu Karta Dobra oraz 
współpracuje przy tworzeniu innych programów. Prócz standardowej działalności programowej prowadzimy dwa 
projekty systemowe, które mają wprowadzić zmianę w cały sektorze organizacji pozarządowych podobnych do 
naszej oraz lokalnych NGO.

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

organizacji

Dawid Jarząbek-Nowak
Ewelina Poziomecka

Katarzyna Miazga
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

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

1 Jak zrobić fundraising 
lokalnie?

Wzmocnienie potencjału 
organizacji pozarządowych w 
wymiarze fundraisingowym

Narodowy Instytut Wolności- 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

112 134,10 zł

2022-10-17
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