SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”
W ROKU 2007
1) Fundacja Pomocy Społecznej „CHODŹMY RAZEM”
Adres siedziby: 96-100 Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 8 lok 4
Adres biura: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 8 lok 7

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 28.03.2007r.
Nr KRS 0000276365
Regon: 100347031
Członkowie Zarządu Fundacji:
-

Beata Czyżewska, zam. 96-100 Skierniewice, ul. Dąbie 1 – Prezes Zarządu

-

Wioletta Krause-Badur, zam. 02-495 Warszawa ul. Zagłoby 3 m.27 – Sekretarz

-

Robert Badur – zam. Rzeczków 16 96 – 116 Dębowa Góra – 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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Ad 2
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy materialnej, prawnej, rzeczowej i finansowej osobom
potrzebującym
2. Wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu
medycznego, odzieży, leków itp.
3. Współpracę z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi
się pomocą dla ludzi uzależnionych, chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz
osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej
4. Tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
5. Organizowanie pomocy edukacyjnej (wyrównywanie braków edukacyjnych oraz
terapia pedagogiczna) dla dzieci i młodzieży
6. Tworzenie punktów poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego oraz
socjalnego
7. Współpracę z instytucjami oświatowymi - realizowanie programów profilaktycznych
i edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności społecznych (tworzenie wolontariatu)
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8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w postaci kolonii, zimowisk,
obozów, spartakiad itp. dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących
się w ciężkiej sytuacji materialnej i bytowej, dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz
ponoszących pełne koszty wyjazdu o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym.
9. Organizowanie letnich obozów socjoterapeutycznych
10. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
11. Wspieranie, finansowanie i promowanie twórczości artystycznej, talentów sportowych
dzieci i młodzieży oraz ich prezentowanie w środowisku lokalnym i na zewnątrz
12. Pozyskiwanie środków finansowych na w/w cele od osób fizycznych i prawnych:
spółek, firm, instytucji państwowych i innych
13. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, debat, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy
14. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu
zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z używaniem
substancji odurzających.
Główne zdarzenia prawne związane z działalnością Fundacji:
1. 31 styczeń 2007r. – powołanie Fundacji przez Fundatorów: Beatę i Romana
Czyżewskich aktem notarialnym przed Notariuszem Elżbietą Wieprzkowicz
2. 28 marca 2007r. - wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
Pierwszy Zarząd Fundacji:
Roman Czyżewski – Prezes Zarządu
Beata Czyżewska – Wiceprezes Zarządu
Wioletta Krause-Badur – Sekretarz Zarządu
Adam Kędzior – Członek Zarządu
Rada Fundacji:
Monika Gałecka
Barbara Wójcik
Agnieszka Tomasik
3. 25 kwietnia 2007r. – decyzja o nadaniu numeru REGON przez Główny Urząd
Statystyczny
4. 4 maj 2007r. – użyczenie lokalu przy ul. Piłsudskiego 2 w Skierniewicach przez
właściciela – Miasto Skierniewice na siedzibę Fundacji
5. 16 maja 2007r. – posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji: przyjęcie rezygnacji z
pełnionych funkcji Romana Czyżewskiego, Adama Kędziora i Barbary Wójcik.
Odwołanie dotychczasowego Prezesa i powołanie nowego: Beatę Czyżewską,
powołanie na członka Zarządu Urszulę Kędzior
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6. 18 maja 2007r. – podpisanie umowy z Kredyt Bankiem na prowadzenie rachunku
Fundacji
7. 28 maj 2007r. – decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej Fundacji przez
Urząd Skarbowy w Skierniewicach
8. 01 czerwca 2007r. – podpisanie umowy o usługi księgowe z firmą Beta – Biuro Usług
Księgowych w Skierniewicach
9. 29.06.2007r. – zmiany składu Zarządu i Rady Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
10. Zmiana adresu biura Fundacji z: ul. Piłsudskiego 2 na: ul. Pomologiczną 8 lok. 7
11. 11 grudnia 2007r. – posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji: przyjęcie rezygnacji z
pełnionej funkcji Urszuli Kędzior i powołanie Roberta Badur na Członka Zarządu;
zmiana adresu siedziby Fundacji z: ul. Piłsudskiego 2 na: ul. Iwaszkiewicza 8 lok.4
Główne działania Fundacji w 2007 roku:
1. Podpisanie porozumień o współpracy z:
 Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – oddział w Skierniewicach
 Parafią p.w. Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach
 Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
 Szkołą Tańca Dance Imperium
 Powiatowym Urzędem Pracy w Skierniewicach
2. Prowadzenie świetlic: środowiskowo – profilaktycznej i socjoterapeutycznej
Na bazie porozumień z TPD i Parafią

w marcu Fundacja rozpoczęła realizację

zadania zleconego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci przez Miasto Skierniewice przez
prowadzenie dwóch świetlic dla dzieci i młodzieży z rejonu Skierniewic: świetlicę
środowiskową działającą w pomieszczeniach należących do Parafii p.w. Miłosierdzia
Bożego (lokal nieodpłatnie użyczony przez Proboszcza Parafii) oraz świetlicę
socjoterapeutyczną dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej DOM.
Obie świetlice działały od marca do grudnia 2007 roku.

Przez świetlicę

środowiskową przewinęło się ponad 250 dzieci, na cotygodniowe zajęcia sportowe
przychodziła grupa 14 do 20 chłopców, na basen jeździło od 40 do 50 dzieci, w
zajęciach tanecznych brało udział 38 dziewczynek. Oprócz zajęć sportowych
organizowany był czas wolny dzieciom na terenie świetlicy w formie zajęć
plastycznych, muzycznych, sportowych (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki) oraz
ogólnorozwojowych i edukacyjnych. Dzieci uczęszczające na zajęcia przygotowywały
wspólny posiłek, spędzały czas w sposób zgodny z zainteresowaniami oraz miały
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możliwość uzyskania pomocy przy odrabianiu lekcji. Opiekę nad dziećmi sprawowała
profesjonalna kadra pedagogiczna.
W zajęciach socjoterapeutycznych brały udział dzieci z Placówki DOM, z którymi
prowadzone były zajęcia korekcyjno – edukacyjne mające na celu modelowanie
postaw przez zmianę sposobu postrzegania świata, wartościowania oraz radzenia sobie
z własnymi słabościami. Zajęcia prowadzone były w atmosferze zaufania i otwartości,
które sprzyjały realizacji celów terapeutycznych.
Nadzór nad funkcjonowaniem obu świetlic sprawowali członkowie Zarządu Fundacji
nieodpłatnie. Na prowadzenie świetlic została przekazana dotacja z miasta
Skierniewice dla TPD w wysokości 14 974,00zł
3. Współorganizacja IV Biegu Papieskiego 2 kwietnia 2007r.
Pierwszą imprezą zewnętrzną, w organizacji której wzięliśmy udział jako Fundacja
był IV Bieg Papieski zorganizowany w rocznicę śmierci Papieża, w której
uczestniczyło ponad 500 osób. Na imprezę tę Fundatorzy przekazali 500zł na zakup
słodkich upominków dla wszystkich uczestników Biegu. Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie Salos Faustyna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca 2007r.
Przez okres kwietnia i maja trwały intensywne prace nad organizacją imprezy z okazji
Dnia Dziecka. Zarząd Fundacji oraz osoby współpracujące z nami czynili wysiłki w
celu pozyskania środków finansowych oraz rzeczowych na realizację tak dużego
przedsięwzięcia. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury udało nam się
zorganizować imprezę z okazji Dnia Dziecka dla ponad 400 dzieci zaproszonych
przez nas. W imprezie wzięły udział dzieci skupione w obu świetlicach (dziewczęta z
grupy socjoterapeutycznej w roli wolontariuszek) oraz dzieci z placówek i organizacji
działających na terenie miasta Skierniewice. Rozdawaliśmy zaproszenia również
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta. Zaproszonym małym gościom
zapewniliśmy: premierowy pokaz filmu „Rodzinka Robinsonów”, występy zespołów
dziecięcych z miasta, dwa poczęstunki, malowanie twarzy, dmuchany zamek dla
młodszych dzieci, byka – zabawę sprawnościową dla starszych, strzelanie z wiatrówki
oraz dyskotekę. Zaproszone dzieci obejrzały występy miejscowych dziecięcych
zespołów artystycznych, otrzymały upominki ofiarowane przez poseł Elżbietę
Radziszewską oraz bawiły się wraz z zaproszonymi na imprezę przedstawicielami
władz miasta. Koszty poniesione przez Fundację: 1769zł+ poczęstunek
5. Współorganizacja III Rodzinnego Rajdu Rowerowego 24 czerwca 2007r.
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Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem Salos Faustyna oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
zorganizowała imprezę turystyczno – rekreacyjną dla mieszkańców Skierniewic. W
imprezie wzięło udział ok. 300 osób. Uczestnicy Rajdu przejechali ze Skierniewic na
Budy Grabskie, gdzie odbył się piknik rodzinny. Uczestnikom pikniku zapewniliśmy:
jazdę konną, strzelnicę sportową, występy dziecięce oraz orkiestry dętej, pokazy
strażackie, punkt medyczny oraz wiele konkursów z nagrodami.
6. Współorganizacja III Rajdu Rowerowego na Orientację 23 września 2007r.
W dniu 23 września wspólnie ze Stowarzyszeniem Salos oraz Klubem Wojownik
zorganizowaliśmy III Rajd Rowerowy na Orientację. Zajmowaliśmy się oprawą
techniczną oraz przygotowaniem imprezy.
7. Współorganizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 22 listopada
2007r.
Fundacja wsparła działania Szkoły Tańca Dance Imperium w organizacji Turnieju
przez: pozyskanie środków na organizację imprezy ze strony technicznej,
przygotowanie i dystrybucję zaproszeń, reklamę imprezy, kontakt z mediami,
przygotowanie i

dekorację sali, opłacenie

oprawy muzycznej

oraz

usług

gastronomicznych dla zaproszonych gości i sędziów. Koszt imprezy poniesiony przez
Fundację wyniósł

2 023,43zł.

8. Współorganizacja Szkolnego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Lotto 17 grudnia 2007r.
Na hali OSiR w Skierniewicach przy ul. Tetmajera 7, odbył się I Integracyjny
Świąteczny Turniej Sportowy dla szkół gimnazjalnych z okolic Skierniewic i z
samego miasta. Organizatorami turnieju byli: Klub Salos – Faustyna, Fundacja,
Kuratorium Oświaty w Skierniewicach oraz Władze Miasta i Gminy. W turnieju
wzięło udział 16 drużyn - 12 drużyn chłopców i 4 drużyny dziewcząt. Organizatorzy
zapewnili transport autokarami dla wszystkich zespołów, posiłek i oczywiście
nagrody. Imprezę sponsorował Totalizator Sportowy, MSiT i Urząd Miasta
Skierniewice.
9. Organizacja Spotkania Opłatkowego 18 grudnia 2007r.
Na zakończenie działania świetlic zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla ponad
150 dzieci. Oprócz uroczystej atmosfery i tradycyjnego poczęstunku wszystkich
zaproszonych gości oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej
obdarowaliśmy prezentami pozyskanymi od sponsorów (dary rzeczowe o wartości
7450,00zł).
10. Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 22 listopada 2007r.
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Tego dnia w Gimnazjum Nr 3 odbył się konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej –
dla zwycięzców ufundowaliśmy nagrody rzeczowe o wartości 299,40zł
11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
W wyniku umów zawartych z powiatowym Urzędem Pracy do pracy w fundacji
zostały skierowane 2 osoby na staż oraz 1 na przygotowanie zawodowe. Osoby
odbywające staż angażowane były do prac biurowych, pisania i dystrybucji pism z
prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe oraz organizacji imprez. Osoba odbywająca
przygotowanie zawodowe prowadziła zajęcia opiekuńczo – profilaktyczne w
świetlicy, włączała się w organizację pracy wychowawczej.
Z Fundacją związani są ludzie zaangażowani od lat w prace nad poprawą warunków życia
osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Prezesem Fundacji jest pedagog posiadający
doświadczenie w pracy z dziećmi trudnymi, pracy z rodziną w jej naturalnym środowisku,
pracy

socjoterapeutycznej

z

dziećmi

i

młodzieżą,

w

organizowaniu

imprez

okolicznościowych, kampanii oraz konferencji dla różnych grup zawodowych zajmujących
się pomocą innym ludziom. Fundator Roman Czyżewski z wykształcenia jest pedagogiem,
posiada doświadczenie w pracy socjalnej z dziećmi, organizowaniu imprez sportowych
plenerowych oraz tworzeniu pracowni komputerowych dla dzieci. Sekretarzem Fundacji jest
pedagog specjalny, terapeuta od lat pracujący z dziećmi z rodzin patologicznych, posiada
doświadczenie w pracy kuratora rodzinnego oraz w sądzie karnym.
Ad 3
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Ad 4
Odpisy uchwał znajdują się w załączeniu
Ad 5
Majątek założycielski w kwocie 1000zł przekazany przez Fundatorów został przeznaczony na
pokrycie kosztów związanych z rejestracją Fundacji oraz kosztami związanymi z jej
prowadzeniem.
Wpływy Fundacji:
10 600,00zł wpłaty gotówkowe od firm oraz osób prywatnych
50.00zł bon gotówkowy
32 737,41zł wartość darowizn rzeczowych
0,93zł odsetki od rachunku
43 388,34zł RAZEM
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Ad 6
Koszty poniesione przez Fundację:
a- Realizacja celów statutowych: 12 553,65zł z czego 7 450,00zł stanowi wartość darów
rzeczowych przekazanych podopiecznym, 5 103,65zł – wydatki na cele statutowe:
wynajem hali sportowej, organizacja imprez (zakup żywności, dekoracja sali, nagrody
rzeczowe)
b- Administracja: 1 690,65zł (czynsz, usługi telekomunikacyjne, obsługa księgowa)
c- Nie dotyczy
d- 3200,78zł – wyposażenie biura (meble), koszty związane z rejestracją organizacji
(pieczęcie, reklama)
Ad 7
a- Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umów cywilno – prawnych,
b- nie ponosiła kosztów związanych z zatrudnieniem
c- nie dotyczy
d- nie dotyczy
e- nie udzielała pożyczek
f- na rachunku w Kredyt Banku SA oddział w Skierniewicach,
nr 73 1500 1689 1216 8005 9316 0000
ulokowano kwotę 1888,28zł
g- fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów w spółkach
h- fundacja nie nabyła nieruchomości
i- nie posiada środków trwałych
j- wartość aktywów 25 852,03zł
Ad 8
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe, nie
korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej
Ad 9
Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT 8
W roku 2007 w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
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