
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK

2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi
Białobrzeskiej

siedziba i adres fundacji Ul. Władysława Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi

aktualny adres do
korespondencji

Ul. Władysława Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi

adres poczty elektronicznej fundacja@fundacjakdm.org

Regon 673006872

data wpisu w KRS 16.07.2004

numer KRS 0000212824

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
Bożena Nowakowska- Prezes Zarządu Fundacji
Beata Komorek- Wiceprezes Zarządu Fundacji
Beata Waszkowska- Sekretarz Zarządu Fundacji
Dawid Nowak- Skarbnik Zarządu Fundacji
Tomasz Iwańczyk- Członek Zarządu Fundacji

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
1. Współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi w

zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
2. Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki,

folkloru,  tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności.
3. Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza

szczególnie uzdolnionych.
4. Prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji

realizujących zadania w sferze społecznej.
5. Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.



6. Finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i
programy są zbieżne z celami Fundacji, oraz wspieranie rozwoju wolontariatu.

7. Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury
kulturalnej, sportowej  i turystycznej w regionie.

8. Prowadzenie i finansowanie działań propagujących ochronę przyrody, środowiska i
krajobrazu regionu.

9. Prowadzenie i wspieranie programów naukowych i badawczych służących
rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.

10. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich
programów edukacyjnych i nowych form kształcenia  w regionie.

11. Wspieranie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i
wychowaniem  w regionie.

12. Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w
szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, oraz
wspieranie organizacji społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.

13. Wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z
rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie
wychowującym dzieci.

14. Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i
środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i
narkomanią.

15. Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych.

16. Organizowanie środków finansowych i finansowanie zabiegów leczniczych dla
osób w stanie zagrożenia życia, które nie posiadają na to środków.

17. Wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
18. Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy

dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, bezpieczeństwa publicznego,
poprawy estetyki otoczenia  w regionie.

19. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami
fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Fundacji.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
W 2018 roku Fundacja prowadziła następujące projekty i programy w zakresie swoich
celów statutowych oraz zasad i form ich realizacji:
1. Projekt „GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO” dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut
Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 386 325,74 zł na
lata 2018-2019. Kwota dofinansowania w roku 2018 wyniosła 193 092,07 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój instytucjonalny min. 53 organizacji
pozarządowych z powiatu białobrzeskiego poprzez realizację działań
podnoszących standardy, profesjonalizację NGO i zwiększenie skuteczności ich
działania w okresie 19 miesięcy.
W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy:
a) Cykl specjalistycznych szkoleń dla członków NGO z powiatu

białobrzeskiego z zakresu Strategii rozwoju organizacji, pracy metodą
projektu, osobistego rozwoju lidera oraz pracy z komputerem. Łącznie
odbyło się 112 godzin szkoleniowych dla 92 osób

b) 3-dniowa wizyta studyjna do Nidzicy. Celem wizyty studyjnej było poznanie
działalności lokalnych organizacji pozarządowych z różnych części Polski
oraz zagłębienie się w temat ekonomii społecznej. W ramach wizyty 50
działaczy społecznych odwiedziło Nidzicki Fundusz Lokalny, Fundację
NIDA, 2 spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwo społeczne Garncarska
Wioska oraz 2 wioski tematyczne położone w woj. warmińsko- mazurskim.



Uczestnicy mogli porozmawiać z osobami prowadzącymi organizacje,
uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną o komponent praktyczny. Mogli
zobaczyć jak organizacje planują swoje działania w ujęciu strategicznym.

c) Przeprowadzono 130 godzin indywidualnego doradztwa z zakresu
księgowości w organizacji, osobistego rozwoju lidera w NGO oraz pracy
metodą projektu. Ze wsparcia w tym zakresie skorzystało 40 NGO z powiatu.
W ramach doradztwa powstały sprawozdania finansowe, prowadzona była
księgowość, powstały indywidualne ścieżki rozwoju, wnioski o
dofinansowanie oraz sprawozdania z realizacji. Organizacje chętnie
korzystają ze wsparcia doradczego, ponieważ mogą wykorzystywać nabytą
wiedzę na szkoleniach w praktyce pod okiem specjalisty, który pomaga mu.

d) W ramach projektu świadczono pomoc techniczną organizacjom biorącym
udział w projekcie. Powstała platforma internetowa, gdzie znajduje się
INFORMATOR NGO. W zakładce umieszczane są informacje o dostępnych
szkoleniach, aktualne nabory o dofinansowanie oraz wykaz specjalistycznych
książek, które posiadamy w swojej bibliotece. Organizacje mogą również
korzystać z zasobów technicznych Fundacji (sprzęt biurowy, przestrzeń
biurowa oraz sala konferencyjna oraz materiały biurowe). Organizacje mogą
korzystać z zasobów fundacji nieodpłatnie.

e) W celu uczczenia 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
zorganizowany został konkurs grantowy pn.: 100-lecie Niepodległej Polski.
Alokacja środków na konkurs wynosiła 20 tys. złotych. W ramach naboru
dotację otrzymało 8 organizacji pozarządowych. Dzięki otrzymanym
grantom odbyły się: konkursy tematyczne, rajdy rowerowe, wieczornice,
wystawy, wydarzenia poświęcone rocznicy, wydane zostały publikacje, itp.

W 2018 roku w projekcie udział wzięło 42 organizacje pozarządowe z powiatu
białobrzeskiego oraz 121 członków tych organizacji. Realizacja projektu będzie trwała
do końca 2019 roku.
2. „Teatr Łączy Pokolenia” dofinansowany ze środków Fundacji PZU w kwocie
30 tys. złotych, Gminy Białobrzegi w kwocie 5 tys. złotych oraz 3 tys. 900 zł ze
środków własnych Fundacji.

W projekcie wzięło udział 55 osób, w tym 45 dzieci i młodzieży w wieku 8-19
lat oraz grupa 10 seniorów, tj. osoby powyżej 60 r.ż. W ramach projektu
uczestnicy w okresie wakacji wzięli udział w 2 tygodniowych intensywnych
warsztatach teatralnych prowadzonych przez studentów Akademii Sztuk
Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. Warsztaty
były prowadzone z zakresu dykcji i impostacji głosu, budowania lalek,
elementarnych zadań aktorskich oraz interpretacji tekstów, ruchu scenicznego,
animacji przedmiotami, tańca współczesnego, beatboxing’u. Po zakończeniu
warsztatów odbył się pokaz podsumowujący na Hali Sportowej w Białobrzegach.
Program wydarzenia został przygotowany podczas warsztatów, a pokaz był
otwarty dla całej społeczności lokalnej. Obejrzeć pokaz przyszło około 300 osób.
Projekt był realizowany po raz drugi i cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Po raz drugi głównym partnerem projektu była Fundacja
PZU.

3. Stypendium „KONICZYNA”: program stypendialny jest autorskim
programem, który jest finansowany z darowizn od osób prawnych, fizycznych oraz
zbiórek publicznych organizowanych na terenie powiatu białobrzeskiego. Stypendium
na 10 miesięcy wynosi 2000 tysiące złotych.

Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w realizacji ich pasji,
zainteresowań, motywowanie oraz promocja ich osiągnięć w społeczności
lokalnej. Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Najważniejszym kryterium



decydującym o przyznaniu Stypendium są wyniki w nauce osiągane przez
kandydata, aktywność społeczna, ciekawy opis pasji oraz pomysł na jej rozwój.
W 2018 roku kontynuowana była I edycja programu, w której stypendia
otrzymało 6 osób z terenu powiatu białobrzeskiego. Wypłacone zostały stypendia
za okres od stycznia do czerwca 2018 r. Łącznie 6 tys. złotych.
Przeprowadzony został również nabór do II edycji programu, w którym
stypendia otrzymało 4 osoby:
a) Uczennica Liceum Plastycznego w Radomiu. Mieszkanka powiatu

białobrzeskiego. Jej pasją jest malarstwo, rzeźbiarstwo oraz praca z tkaniną.
b) Uczennica PSP im. J. Korczaka w Czarnocinie. Jej pasją jest muzyka. Uczy

się grań na gitarze, keyboardzie. Uczęszcza również na warsztaty wokalne.
c) Uczennica PSP im. H. Sienkiewicza w Rogolinie. Jej pasją jest śpiew.

Uczęszcza na warsztaty wokalne. Dzięki pomocy stypendialnej kupiła sobie
również keyboard oraz rozpoczęła naukę gry na tym instrumencie.

d) Uczennica ZSP im. Stanisława Staszica w Białobrzegach. Jej pasją jest
kosmetologia. Uczy się makijaży scenicznych, teatralnych oraz sztuki
charakteryzacji.

Od 2 edycji programu stypendia są wypłacane w 2 transzach po tysiąc złotych.
Łącznie stypendystom II edycji w 2018 r. wypłacono 4 tys. złotych.
Pomoc stypendialna w 2018 roku dla wszystkich stypendystów wyniosła 10 tys.
złotych. Środki na stypendia w całości pochodzą z darowizn oraz zbiórek
publicznych.

4. Białobrzeskie Centrum Obywatelskie (BCO) jest programem prowadzonym
przez Fundację od 2008 roku. BCO powstało w 2008 roku z Funduszy Norweskich.
BCO spełnia funkcję profesjonalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych z
powiatu białobrzeskiego. Udzielana jest pomoc doradcza, prawna, pomoc w pisaniu
wniosków o dotacje, wprowadzaniu zmian w KRS, konsultowane są statuty, itp. W
ramach BCO w 2018 roku odbył się konkurs „Społecznik Roku 2018” w 3 kategoriach:
Młodzieżowy, Aktywny i Senior. W grudniu zorganizowane zostało Powiatowe Forum
Organizacji Pozarządowych z powiatu białobrzeskiego, które zgromadziło blisko 100
osób, w tym przedstawicieli organizacji, samorządów lokalnych powiatu
białobrzeskiego, przedstawicieli biznesu oraz działaczy społecznych. Podczas Forum
została podsumowana działalność Fundacji w 2018 roku. Zaprezentowały się 4
organizacje pozarządowe. Przeprowadzone zostały 3 panele dyskusyjne nt.:

a) Nowoczesnych form pozyskiwania niecelowych funduszy na działalność
NGO

b) Budowania wolontariatu
c) Współpracy międzysektorowej
Forum zakończyło się rozmowami przy poczęstunku.
Fundusze na utrzymanie działalności Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego
w 2018 roku pochodziły z dotacji w kwocie 32 tys. złotych ze środków  budżetu
Województwa Mazowieckiego.

5. Program Działaj Lokalnie
W roku 2018 realizowano X edycję Programu Działaj Lokalnie. Jest to program
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i naszą fundację. Jesteśmy jednym z 72 Ośrodków
Działaj Lokalnie w Polsce. Działaniami obejmujemy teren powiatu
białobrzeskiego.
Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych
społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty
obywatelskie, które służą pobudzaniu aktywności obywateli i poprawie jakości
życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.
29 lutego zakończyła się IX edycja programu a 1 marca rozpoczęła X edycja,
która trwała do 28 lutego 2019 r.



W ciągu roku kalendarzowego 2018 wydatkowana kwota na Program Działaj
Lokalnie (zakończenie edycji 2017 3801,79 zł i edycja 2018- 74 721,17)
wynosiła 75102,96 zł.
W ramach programu przystąpiliśmy do konkursów ofert ogłoszonych przez
gminy: Białobrzegi, Stromiec, Wyśmierzyce, Stara Błotnica, Radzanów, Promna.
Między innymi poprzez regranting pozyskaliśmy w ten sposób 31000,00 tysięcy
złotych na dofinansowanie lokalnych projektów oraz od indywidualnych
darczyńców 11200,00 zł.
Środki Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z przeznaczeniem na dotacje to
kwota 26800,00 zł.
w ramach naszych działań przeprowadzone zostały: szkolenie informacyjne dla
wnioskodawców, szkolenie dla grantobiorców, uroczyste rozpoczęcie i
zakończenie  realizacji projektów.
Na konkurs wpłynęło 18 wniosków z czego dofinansowano 15 na łączną kwotę
59000,00 zł.

Zestawienie wniosków w Konkursie Działaj Lokalnie 2018

/gmina Tytuł
projektu

Realizator Kwota
dotacji

Wypłacone
przez
fundacje

W tym środki
pochodzące od
samorządów

Białobrzegi Człowieczy
los...

Stowarzyszenie
„Razem dla dzieci”

3300,00 3300,00 2500,00

Zdrowo na
sportowo.

Grupa nieformalna/
Przyjaciele szkoły” przy
Stowarzyszeniu „Razem
dla dzieci”

2200,00 2200,00 0,00

Tropami
lokalnej
historii

Białobrzeskie
Towarzystwo
Kulturalne

3300,00 3300,00 2500,

Razem dla
Niepodległej

Inicjatywa „Pasjonaci
Ziemi Białobrzeskiej”

1700,00 1700,00 0,00

suma 10500, 4300, 5000,
Wyśmierzyce Każde dziecko

dobrze wie,
chcesz być
zdrowy- ruszaj
się.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Wyśmierzyckiej
Grono Pedagogiczne z
Publicznego
Przedszkola w
Wyśmierzycach

3500,00 3500,00 3000,00

Polish your
English

Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Wyśmierzyckiej/grupa
nieformalna

3500,00 3500,00 3000,00

Ocalić od
zapomnienia
ludową
muzykę i
tańce.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Wyśmierzyckiej/grupa
nieformalna Grono
Pedagogiczne
Publicznej Szkoły
Podstawowej w
Kostrzynie

3500,00 3500,00 0,00

suma 10500 4500, 6000,
Radzanów Kolorowe

Jarmarki.
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Radzanowskiej

6000,00 6000,00 5000,00

Letnie
warsztaty
rękodzieła.

Biblioteka Publiczna
Gminy Radzanów

3500,00 3500,00 0,00

suma 9500,00 4500,00 5000,00



Stromiec Na sportowo i
ludowo na 15
lecie

Stowarzyszenie
Stromiecczyzna

5500,00 5500,00 5000,00

W grupie
raźniej

Inicjatywa Wspólnota
Wsi Ksawerów

4000,00 4000,00 0,00

suma 9500,00 9500,00 5000,00
Stara Błotnica Festiwal

Kapel i
Zespołów
Śpiewaczych
Stara
Błotnica 2018

Stowarzyszenie
„Błotniczanki”

5500,00 5500,00 5000,00

Wakacyjne
wtorki w
bibliotece

Gminna Biblioteka
Publiczna w Starej
Błotnicy

4000,00 4000,00 0,00

suma 9500,00 9500,00 5000,00
Promna Sportowe

wakacje w
Gminie
Promna po
raz drugi.

Ludowy Klub Sportowy
Promna

5000,00 5000,00 5000,00

Jubileusz
OSP
Daltrozów.

OSP Daltrozów 4500,00 4500,00 0,00

suma 9500,00 9500,00 5000,00
RAZEM PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE 59000,00 59000,00 31000,00

W ramach projektu „Tropami lokalnej historii” przeprowadzono wywiady i rozmowy z
lokalnymi społecznikami, zorganizowano spotkania z mieszkańcami powiatu, którzy
opowiedzieli swoje wojenne losy.  Zgromadzone informacje opublikowano w Roczniku
BTK.

Młodzież gimnazjalna realizująca projekt „Człowieczy los..” spotykała się z Sybirakami
mieszkającymi w Białobrzegach, przeprowadziła wywiady, spisała rozmowy i wydała
publikację z realizacji projektu.

W trakcie realizacji projektu „Nasza Niepodległa” uczniowie z terenu powiatu
białobrzeskiego wykonywali zdjęcia wyjątkowych miejsc, przedstawiali je w formie
wystaw. Wspólnie powędrowali szlakiem miejsc pamięci wokół Białobrzegów. Wystawy
zdjęć młodzieży prezentowane były w siedzibach gmin i placówkach oświatowych.

W ramach projektu „Zdrowo na sportowo” przeprowadzono integracyjne zajęcia
sportowe z udziałem dzieci i rodziców, rajdy i spacery po okolicy.

Realizatorzy projektu „Ocalić od zapomnienia ludową muzykę i tańce” przeprowadzili
cykl warsztatów tanecznych i muzycznych przybliżających dzieciom kulturę ludową.
Zakupiono stroje i przygotowano widowisko dla lokalnej społeczności.

Podczas realizacji projektu” Polish your English przeprowadzono warsztaty z języka
angielskiego, spotkanie z w Centrum , oraz wizytę w angielskiej restauracji.

W ramach projektu „Każde dziecko dobrze wie chcesz być zdrowy ruszaj się” odbywały
się treningi dla przedszkolaków pod okiem instruktora sportowego z zakresu: piłki
nożnej, lekkoatletyki. Powstała również grupa najmłodszych cheerlidearek.



Realizatorzy projektu „ Na ludowo i sportowo na 15-lecie” zorganizowali rajdy
rowerowe szlakiem Rodziny Bagniewskich i promowali historię Gminy Stromiec.
Wydali publikacje opisującą działania Stromiecczyzny podejmowane przez 15 lat.

Mieszkańcy wsi Ksawerów spotykali się podczas sobótek i ognisk integracyjnych,
wyjeżdżali do kina i teatru. Owocem tych działań jest powstanie dwóch organizacji:
Stowarzyszenia Wsi Ksawerów i Koła Gospodyń Wiejskich” Ksawerzanki”

W ramach projektu „Letnie warsztaty rękodzieła” dzieci z terenu Gminy Radzanów
uczestniczyły w cyklu warsztatów: rzeźbiarskich, bibułkarskich, pracy z gliną. Spotykali
się z fachowcami i pasjonatami w każdej z realizowanych dziedzin.

Po raz jedenasty odbył się w Czarnocinie Jarmark, który zgromadził mieszkańców
Gminy Radzanów oraz okolicznych gmin. Dzieci przedstawiły program artystyczny
opowiadający o dawnych ludowych zwyczajach, twórcy ludowi wystawiali swoje prace i
przeprowadzali krótkie warsztaty rękodzielnicze.  Powstał również mini skansen sprzętu
rolniczego. Służby pożarnicze i Policja przypominała o bezpieczeństwie podczas pracy i
wypoczynku.

Podczas „Wakacyjnych wtorków w bibliotece dzieci z terenu Gminy Stara Błotnica
uczestniczyły w: spotkaniu z autorem książek dla dzieci, wyjazdach do parku trampolin i
do kina, warsztatach integracyjnych, spotkaniu z teatrem.

Stowarzyszenie „Błotniczanki” zorganizowało „Festiwal Kapel i Zespołów Śpiewaczych
Stara Błotnica 2018”. Spotkanie z muzyką ludową stało się już tradycją Stowarzyszenia i
w tym roku zgromadziło 29 grup i zespołów. Cenną inicjatywą było zaproszenie dzieci
młodzieży z terenu gminy do występów i  śpiewania ludowych piosenek.

Ludowy Klub Sportowy Promna realizował projekt „Sportowe wakacje w Gminie
Promna po raz drugi”. Przeprowadzono cykl treningów piłki nożnej, przygotowano
piknik sportowy, podczas którego odbywały się rywalizacje wielopokoleniowe,
spotkania z artystami i służbami porządkowymi.

OSP z Daltrozowa przeprowadziło spotkania w szkołach promujące służbę w
ochotniczej Straży Pożarnej oraz pogadanki z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Strażacy przygotowali i przeprowadzili Jubileusz 90-lecia lokalnej jednostki.

DODATKOWE INFORMACJE

W roku 2018 w ramach wsparcia instytucjonalnego Fundacji w projekcie „GPS III
Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO” dofinansowanego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wymieniono wyposażenie oraz sprzęt biurowy
Fundacji. Zakupiono 3 pełne stanowiska komputerowe, 4 laptopy wraz z
oprogramowaniem, rzutnik oraz ekran na salę konferencyjną, wymieniono meble w
biurach, zakupiono zamykane szafy metalowe na dokumenty, kserokopiarka, itp. Biura
zostały również pomalowane. Poprzednie wyposażenie miało już 10 lat i było bardzo
wyeksploatowane. Dzięki temu wsparciu fundacja dalej będzie mogła realizować swoje
cele statutowe.

Bardzo dobrze układa nam się współpraca z samorządami gminnymi, Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, organizacjami
pozarządowymi z powiatu białobrzeskiego, wszystkimi placówkami oświatowymi i
kulturalnymi z powiatu białobrzeskiego. Nawiązaliśmy również współpracę ze
Starostwem Powiatowym w Białobrzegach. Dzięki pozyskaniu nowego partnera



powstanie Program Współpracy pomiędzy NGO, a Starostwem Powiatowym, co dobrze
rokuję na przyszłą współpracę z tym samorządem.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).
Nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie
np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź
wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).
Do sprawozdania załączono kserokopię podjętych przez Zarządu Fundacji uchwał w
okresie sprawozdawczym.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
W 2018 roku struktura przychodów fundacji wyglądała następująco:

a) Darowizny od osób fizycznych: 13 059,47
b) Dotacje od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: 48 501,79
c) Dotacje od samorządów gminnych: 37 500,00
d) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 32 000,00
e) Przychody ze zbiórek publicznych: 18 997,85
f) Dotacja z Fundacji PZU: 31 499,77
g) Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego 189 210,99
h) Darowizny od osób prawnych: 3 538,44
i) Przychody finansowe: 0,13

Łączny Przychód Fundacji w 2018 roku wynosił 374 308,44 zł. Przychód Fundacji w
roku 2018 wzrósł o 60,29% w stosunku do roku 2017.
Przeważająca część przychodu stanowią środki od instytucji państwowych,
samorządowych oraz innych organizacji pozarządowych. Niezbędne jest podjęcie
działań związanych z pozyskiwaniem darczyńców indywidualnych i biznesowych.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
Nie dotyczy. Fundacja w 2018 roku nie korzystała z odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

Przychody ogółem: 374 308,44

w tym przychody
uzyskane w gotówce:

0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy



procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

Nie dotyczy

6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych 365 714,68
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 2 312,21
c) działalność gospodarczą 0,00
d) pozostałe koszty 0,00

w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych 0,00
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00
c) działalność gospodarczą 0,00
d) pozostałe koszty 0,00

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem

według zajmowanych stanowisk oraz
21

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej

0

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:

134 224,31

wynagrodzenia 134 224,31
nagrody 0,00
premie 0,00
inne świadczenia 0,00
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

Nie dotyczy

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia 1 249,13
nagrody 0,00
premie 0,00
inne świadczenia 0,00

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia Nie dotyczy
nagrody Nie dotyczy
premie Nie dotyczy
inne świadczenia Nie dotyczy

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W 2018 roku wypłacono wynagrodzenia z umów zlecenia na kwotę 99 714,32 zł. W
2018 roku na podstawie umowy zlecenie zatrudnionych było 17 osób. Głównym
przedmiotem zatrudnienia na podstawie umów zlecenie były koszty prowadzenia
specjalistycznych szkoleń z różnego zakresu dla członków organizacji pozarządowych
oraz warsztatów aktorskich dla dzieci i młodzieży. Koszty te były związane z realizacją
dwóch projektów: „GPS III SEKTORA- profesjonalna nawigacja w BCO” oraz „Teatr
Łączy Pokolenia”.
Wypłacone wynagrodzenia członkom zarządu Fundacji nie były związane z pełnionymi
funkcjami w Zarządzie. Wynagrodzenia dotyczyły bezpośredniej realizacji programów
i projektów Fundacji.



7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
Nie dotyczy. W 2018 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek.

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Wszystkie rachunku Fundacji są prowadzone w Banku Spółdzielczym w
Białobrzegach. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
70 9117 0000 0022 8436 2000 0010: 47,43 PLN
91 9117 0000 0022 8436 2000 0020: 828,00 PLN
15 9117 0000 0022 8436 2000 0030: 2 520,05 PLN
36 9117 0000 0022 8436 2000 0040: 124,81 PLN
57 9117 0000 0022 8436 2000 0050: 264,31 PLN
78 9117 0000 0022 8436 2000 0060: 7 217,70 PLN
02 9117 0000 0022 8436 2000 0070: 50,53 PLN
23 9117 0000 0022 8436 2000 0080: 369,12 PLN
65 9117 0000 0022 8436 2000 0100: 3 881,08 PLN
Łącznie na rachunku głównym oraz subkontach Fundacji na koniec 2018 roku
ulokowanych było: 15 303,03 PLN

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
Nie dotyczy. Fundacja nie prowadzi kasy.

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Nie dotyczy. Fundacja w 2018 roku nie nabyła obligacji, udziałów, ani akcji w
spółkach handlowych.

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Nie dotyczy. W 2018 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości.

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Nie dotyczy

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Wartość aktywów ogółem: 40 292,03 złotych
Na koniec 2018 roku Fundacja posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie
4 145,08 złotych

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).
W ramach swojej działalności Fundacja w 2018 roku realizowała następujące zadania
dofinansowane ze środków publicznych:
1. „GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO”: Zadanie dofinansowane
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut



Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kwota dofinansowania
na 2018 rok: 193 092,07 zł Wynik finansowy: 3 881,08 zł.
2. „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie”: Zadanie dofinansowane ze środków z
budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Kwota
dofinansowania 32 tys. Wynik finansowy: 369,12 zł.
3. „Teatr Łączy Pokolenia II”: dofinansowany w trybie pozakonkursowym, jako
wsparcie realizacji zadania. Kwota dofinansowania: 5 tys. złotych. Wynik finansowy:
0,00 zł
4. „Rozwijaj i ucz.”: Dofinansowane w formie regrantingu przez Gminę
Wyśmierzyce. Kwota dofinansowania: 6 tys. złotych. Wynik finansowy: 0,00 zł.
5. „Razem lokalnie i kulturalnie”: Dofinansowane w formie regrantingu przez
Gminę Stara Błotnica w kwocie: 5 tys. złotych. Wynik finansowy: 0,00 zł
6. „Razem Lokalnie i kulturalnie”: Dofinansowane w formie regrantingu przez
Gminę Białobrzegi w kwocie 5 tys. złotych. Wynik finansowy: 0,00 zł
7. „Dobry czas”: Dofinansowane w formie regrantingu przez Gminę Stromiec w
kwocie 5 tys. złotych. Wynik finansowy: 0,00 zł
8. „Sportowe wakacje w Gminie Promna po raz drugi”: Zadanie dofinansowane
przez Gminę Promna w kwocie 5 tys. złotych. Wynik finansowy: 0,00 zł
9. „Jarmark Czarnociński”: Zadanie dofinansowane przez Gminę Radzanów w
kwocie 5 tys. złotych. Wynik finansowy: 0,00 zł

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Wszystkie zobowiązania podatkowe Fundacji są płacone w terminie. Fundacja nie
zalega z opłatami podatkowymi.
Fundacja składa następujące deklaracje: deklaracja VAT 7; PIT 4/R; PIT 11; CIT 8;
CIT 8/0; PIT 8/S o wysokości wypłacanego stypendium

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).

NIE x TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Nie dotyczy. Fundacja nie prowadzi kasy. Wszystkie płatności są dokonywane
bezgotówkowo.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
W 2018 roku nie było prowadzonych kontroli w Fundacji.

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Bożena Nowakowska
Beata Komorek
Beata Waszkowska



Dawid Nowak
Tomasz Iwańczyk


