Fundacja Pomocy Społecznej
„Chodźmy Razem”
w Skierniewicach
ul. Iwaszkiewicza 8 lok 4
Zarejestrowane w KRS 28.03.2007 r. Pod Nr 0000276365
REGON 100347031
Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku wyników za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku zgodnie z
wymogami § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. 1991 r. Nr 46
poz. 203; tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) a od 11 grudnia 2008 roku jako
Organizacja Pożytku Publicznego zgodnie z wymogami ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z p.z.).
Fundacja posiada osobowość prawną.
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD, to:
- 8551Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 8560Z – działalność wspomagająca edukację, doradztwo edukacyjno – zawodowe, działalność w
zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- 9319Z – pozostała działalność związana ze sportem
-8559B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
- 8899Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8810Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
- 9312Z – działalność klubów sportowych
Członkowie Zarządu Fundacji:
- Beata Czyżewska – Prezes Zarządu
- Wioletta Krause – Badur – Wiceprezes Zarządu
- Karolina Milewska – Sekretarz Zarządu
- Robert Badur – Członek Zarządu
- Katarzyna Marszałek – Członek Zarządu
Cele Fundacji:
1) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
bytowej i losowej
2) profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
3) promocja zdrowego stylu życia
4) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna
5) promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności
6) opieka i wychowanie dzieci i młodzieży
7) pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
8) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: nieoznaczony
Główne cele działania Fundacji w 2011 roku :
1. Prowadzenie aerobiku dla kobiet w ramach projektu przeciwdziałania nadwadze.
2. Prowadzenie świetlic środowiskowo – profilaktycznych.
3. Prowadzenie Centrum Młodzieżowego Dobry Start.
4. Prowadzenie Centrum Kreator Sukcesu.
5. Zajęcia artystyczne – Rozbudź w sobie pasję.
6. Program Bezpieczna Ulica.
7. Rodzinne Centrum Wsparcia Chodźmy Razem.
8. Poradnia rodzinna Chodźmy Razem.
9. Program profilaktyki dla dzieci w wieku 11-14 lat.
10. Organizacja zbiórki publicznej.
11. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka.
12. Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
13. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.
14. Organizacja turnieju tańca Break Dance.
15. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej.
16. Masz Wybór – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
17. Prowadzenie Dziecięco Młodzieżowego Centrum Przystań.
18. Ku Karierze – priorytet 9.2 POKL
19. Pozyskanie i przekazanie środków z akcji 1% podatku.
20. Współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami.
Sprawozdania roczne sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację
przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
1. Środki trwałe wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
dokonywane metodą liniową na koniec roku obrotowego.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są wg ceny nabycia i umarzane
jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.
3. Środki trwałe i rzeczowe składniki aktywów obrotowych zinwentaryzowane zostały wg stanu
na dzień 31.12.2011 roku; należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty; środki
pieniężne w kasie zinwentaryzowane zostały wg stanu na dzień 31.12.2011 roku.
Rzeczowe aktywa trwałe.
1. Samochód Ford Transit :
- cena nabycia 7 350,00 złotych,
- amortyzacja za 2011 rok – 490,00 złotych.

Pozostałe rzeczowe aktywa.
Wyposażenie i WNiP
Stan na początek roku obrotowego : 0,00
Zwiększenie : 0,00
Zmniejszenia : 0,00
Stan na koniec roku obrotowego : 0,00
Umorzenie pozostałych środków trwałych i WNiP jest równe ich wartości.

Podział zobowiązań wg pozycji bilansu.
Zobowiązania z tytułu
1. Podatku dochodowego
2. Ubezpieczeń
społecznych
3. Zakupu towarów i usług
Razem

Początek roku obrotowego
0,00
0,00

Koniec roku obrotowego
2 359,00
3 586,82

0,00
0,00

184,50
6 130,32

Struktura przychodów – źródło i wysokość. Zatrudnienie i wynagrodzenie.
Żadna z zatrudnionych osób nie przekroczyła wynagrodzenia określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z p.z. )

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i
odpłatnej pożytku publicznego
Dotacje z Urzędu Miasta Skierniewice
Dotacje MPiPS "Świetlica-dzieci-praca"
Dotacja M. St. Warszawy Dzielnicy Bemowo – 2011 r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.2-2011 r.
Dotacja RCPS "Jak przetrwać dorastanie".
Zbiórki publiczne, licytacje
Zbiórka publiczna Kuba i Bartek – 2011 rok
Środki uzyskane z wpłat osób fizycznych, od firm,
dobrowolnych wpłat odbiorców zadań oraz z akcji 1%
podatku
Darowizny rzeczowe
RAZEM

131 500,00 zł
40 000,00 zł
111 000,00 zł
340 145,28 zł
13 940,00 zł
7 301,50 zł
16 435,91 zł

76 417,95 zł
7 148,42 zł
743 889,06 zł

Struktura kosztów
Koszty działalności statutowej
Świadczenia niepieniężne związane z realizacją
Programów
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia i ub. społeczne, inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
RAZEM

597 099,20 zł
0,00 zł
10 236,27 zł
10 151,39 zł
320,00 zł
600,00 zł
490,00 zł
2 457,85 zł
621 354,71 zł

Wynik na działalności statutowej i wynik finansowy.
Wynik na działalności statutowej za 2011 rok wynosi 146 789,86 złotych.
Wynik finansowy 2011 roku wynosi 120 931,60 złotych.

