SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”
W ROKU 2008
1) Fundacja Pomocy Społecznej „CHODŹMY RAZEM”
Adres siedziby: 96-100 Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 8 lok 4
Adres biura: 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 28.03.2007r.
Data uzyskania statusu OPP: 11.12.2008r.
Nr KRS 0000276365
Regon: 100347031
Członkowie Zarządu Fundacji:
-

Beata Czyżewska - Prezes Fundacji

-

Wioletta Krause-Badur - Sekretarz Zarządu

-

Robert Badur - 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
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
socjalnego oraz zawodowego
7. Współpracę z instytucjami oświatowymi - realizowanie programów profilaktycznych
i edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności społecznych (tworzenie wolontariatu)
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
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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
15. Organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży
Główne działania Fundacji w 2008 roku:
1. Prowadzenie aerobiku dla kobiet w ramach projektu przeciwdziałania nadwadze:
Fundacja prowadziła częściowo odpłatne zajęcia aerobiku dla kobiet – uczestniczki
przekazywały symboliczne kwoty 30zł miesięcznie za udział w zajęciach 2 razy w
tygodniu po 1 godzinie. Pod opieką doświadczonej trenerki starały się systematycznie
uczestniczyć w zajęciach oraz motywowały się wzajemnie do zmiany stylu
odżywiania. W zajęciach uczestniczyło od 10 do 30 kobiet, zebrano kwotę 3 835zł
2. Prowadzenie świetlic: środowiskowo – profilaktycznej i socjoterapeutycznej
W okresie od marca do czerwca we współpracy z TPD prowadziliśmy świetlicę
profilaktyczną w pomieszczeniach Parafii na Zadębiu obejmując opieką ponad 60
dzieci z pobliskich szkół: SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 oraz ich rodzin.
Organizowaliśmy zajęcia tematyczne: kulinarne, plastyczne, terapię zajęciową,
aerobik dla dzieci, nauka gry w szachy oraz wyjazdy na basen.
W tym samym okresie w zajęciach socjoterapeutycznych brały udział dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 2, 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.
Na prowadzenie świetlic została przekazana dotacja z miasta Skierniewice w
wysokości 15 000,00zł
W okresie wrzesień – grudzień prowadziliśmy świetlicę szkolną przy Szkole
Podstawowej Nr 2. Prowadziliśmy zajęcia sportowe (SKS, basen i aerobik),
informatyczne, turystyczno – krajoznawcze oraz ogólnorozwojowe.
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Na prowadzenie świetlicy została przekazana dotacja z miasta Skierniewice w
wysokości 9 566,00zł, wkład własny – 2 414,34zł
3. Organizacja Powiatowego Balu Charytatywnego 2 lutego 2008r.
We współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Starostwem
Powiatowym oraz Domem Dziecka w Strobowie zorganizowaliśmy bal, na którym
zebraliśmy 26 890,00zł – koszty imprezy: 18 300,00zł (zespół muzyczny i
wyżywienie). Dochód z balu w kwocie 8 590,00zł w całości przekazany został na
wypoczynek letni podopiecznych Domu Dziecka i Poradni.
4. Prowadzenie drużyny sportowej
Młodzież ze skierniewickich gimnazjów i szkół podstawowych tworzy drużynę
sportową reprezentującą naszą organizację podczas rozgrywek międzyszkolnych.
Fundacja prowadzi treningi sportowe: organizuje prace trenera oraz wynajmuje halę
sportową w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
5. Program Bezpieczna Ulica
Fundacja zainicjowała na terenie miasta Skierniewice działanie programu pedagogika
ulicy mającego na celu dotarcie do młodzieży tzw. trudnej, nie korzystającej z
żadnych form pomocy, mająca trudności z właściwym funkcjonowaniem społecznym.
Zatrudniliśmy pedagoga oraz wychowawcę – osoby posiadające wiedzę oraz
doświadczenie do pracy z młodzieżą. Stworzyliśmy grupę młodych ludzi, której
zaproponowaliśmy akceptowane społecznie formy spędzania czasu wolnego.
Pragnęliśmy rozwinąć zainteresowania sportowe młodych ludzi oraz zachęcić ich do
działań na rzecz innych. Zorganizowaliśmy im wycieczkę do skate parku w
Warszawie, przeprowadziliśmy kurs tańca i występy na imprezach zewnętrznych,
zaangażowaliśmy ich do pomocy przy organizacji imprez dla dzieci oraz pomogliśmy
im w codziennych trudnościach i problemach. Oprócz pracy ze stałą grupą praca
pedagoga i wychowawcy polegała na kontaktowaniu się z innymi młodymi ludźmi
poszukującymi rozwiązań w swoich złożonych sytuacjach osobistych. Oprócz pracy z
dziećmi pomocą i opieką objęliśmy również rodziny naszych podopiecznych kierując
ich do instytucji wspierających.
Program finansowany był z dotacji miasta w wysokości 15 000zł.
6. Współorganizacja V Biegu Papieskiego 2 kwietnia 2008r.
Wzorem roku ubiegłego uczestniczyliśmy w organizacji Biegu upamiętniającego
rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. W biegu uczestniczyli uczniowie wszystkich
skierniewickich szkół. Na imprezie tej fundacja poczęstowała uczestników tradycyjną
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grochówką – wartość: 500zł. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Salos
Faustyna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
7. Światowy Dzień Inwalidy – pod patronatem Starosty powiatu i Prezydenta miasta
Skierniewice w dniu 14.05.2008r.
W ramach obchodów święta zorganizowano uroczyste spotkanie, wręczenie nagród w
konkursie plastycznym „Wspólna zabawa bez barier” oraz występy dziecięcych
zespołów artystycznych z miasta i powiatu. Fundacja przekazała zorganizowała
poczęstunek (pączki, napoje, słodycze) dla uczestników imprezy. Koszt: 151,94zł
8. Powiatowy Konkurs literacko – plastyczny „Otwórz serce, zostań rodziną
zastępczą/adopcyjną”
Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe. Fundacja przekazała
uczestnikom imprezy nagrody rzeczowe oraz poczęstunek. Koszty imprezy: 343,60zł
+ zabawki pozyskane od sponsorów.
9. Program Ekologia na co dzień
Na zlecenie urzędu Miasta w Skierniewicach stworzyliśmy program edukacyjny
Ekologia na co dzień dostosowany dla uczniów wszystkich typów szkół.
Opracowaliśmy prezentację multimedialną oraz konspekt lekcji o tematyce
ekologicznej: segregacja i recykling surowców wtórnych. Opracowany przez nas
materiał dostarczyliśmy do każdej szkoły w mieście.
Koszt realizacji programu: 3 840,32zł z czego z dotacji 3 000zł.
10. Organizacja zbiórki publicznej
W celu pozyskania funduszy na wycieczkę szkolną dla ubogiej młodzieży z
Gimnazjum nr 3 zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną w sklepie Tesco. Młodzież
kwestująca zebrała kwotę 2 892,19zł, którą w całości przeznaczyła na zaplanowany
cel.
11. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 31 maja 2008r.
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 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 „Opowieści z Narnii Książę
Kaspian”, pokazy sztuki cyrkowej, występy zespołów dziecięcych z miasta,
poczęstunek, malowanie twarzy, dmuchane zabawki dla młodszych dzieci, strzelanie z
wiatrówki, pokazy strażackie oraz przejażdżkę na kucykach. Zaproszone dzieci
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obejrzały występy miejscowych dziecięcych zespołów artystycznych, brały udział w
licznych konkursach z nagrodami oraz bawiły się wraz z zaproszonymi na imprezę
przedstawicielami władz miasta. Koszt imprezy: 11 202,42zł, z czego z dotacji miasta
5000zł, pozostałe koszty poniesione przez Fundację: 6 202,42
12. Organizacja IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego 29 czerwca 2008r.
Fundacja po raz kolejny zorganizowała imprezę turystyczno – rekreacyjną dla
mieszkańców Skierniewic. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób. Uczestnicy Rajdu
przejechali ze Skierniewic na Budy Grabskie, gdzie odbył się piknik rodzinny.
Uczestnikom pikniku zapewniliśmy: jazdę konną, wspólny poczęstunek przy grillu
oraz upominek dla każdego uczestnika. Koszt imprezy: 3 759,02zł z czego z dotacji
miasta: 800,00zł
13. Organizacja stoiska z okazji Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw 20
i 21 września 2008r.
Z okazji Święta zorganizowaliśmy stoisko prezentujące dorobek naszej organizacji
oraz loterię prac dzieci. Obok stoiska firma współpracująca z nami użyczyła nam
dmuchane zabawki dla dzieci. Dochód ze święta w wysokości 545,00zł przeznaczony
został na realizację celów statutowych fundacji.
14. Współorganizacja V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 22 listopada
2008r.
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

gastronomicznych dla

sali,

opłacenie

oprawy muzycznej oraz usług

zaproszonych gości i sędziów, ufundowanie nagród dla

zwycięzców oraz opłacenie pracy sędziów. Koszt imprezy poniesiony przez Fundację
wyniósł 16 238,34zł, z czego z dotacji miasta otrzymaliśmy 7 000,00zł.
15. Organizacja Świątecznego Turnieju Piłki Halowej 16 grudnia 2008r.
Na hali OSiR w Skierniewicach przy ul. Tetmajera 7, odbył się II Integracyjny
Świąteczny Turniej Sportowy dla szkół gimnazjalnych ze Skierniewic i okolicznych
gmin. W turnieju wzięło udział ponad 160 zawodników z 18 szkół. Organizatorzy
zapewnili transport autokarami dla wszystkich zespołów, posiłek, puchary, medale,
dyplomy i nagrody. Na zakończenie imprezy na uczestników czekała niespodzianka:
spotkanie z piłkarzami klubu Widzew Łódź. Idole młodych ludzi udzielali małym
piłkarzom rad jak osiągnąć sukces w sporcie oraz rozegrali towarzyski mecz ze
zwycięską drużyną.
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Koszt imprezy: 4 810,97zł z czego z dotacji miasta 3 000,00zł
16. Udział w akcji Fundacji Kronenberga: Dzień Wolontariatu w dniu 8 listopada 2008r.
Dzięki wsparciu fundacji bankowej City Handlowego wolontariusze zatrudnieni w
banku City wyremontowali nam pomieszczenie świetlicy fundacji oraz wyposażyli w
sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć o wartości 4046,09zł.
17. Świetlica Praca i Staż – program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Otrzymaliśmy dotacje na zakup wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej w
wysokości 12 000,00zł. Dzięki tej dotacji wyposażyliśmy pomieszczenia świetlicy w
meble oraz sprzęty poprawiające jakość prowadzonych zajęć.
18. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, uczelniami wyższymi
W wyniku umów zawartych z powiatowym Urzędem Pracy do pracy w fundacji
zostały skierowane 3 osoby na staż. Osoby odbywające staż prowadziły zajęcia
opiekuńczo – profilaktyczne w świetlicy, włączały się w organizację pracy
wychowawczej.
Ad 3
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Ad 4
Odpisy uchwał znajdują się w załączeniu
Ad 5
Wpływy Fundacji:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
Dotacje z Urzędu Miasta Skierniewice
Granty pozyskane z fundacji (składki, loteria, zbiórka
publiczna, dochód z balu
Dotacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Wpłaty od instytucji i zakładów
Wpłaty osób fizycznych

43366,00 zł
47045,19 zł
12000,00 zł
17450,00zł
692,32 zł

Ad 6
Koszty poniesione przez Fundację:

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
Zużycie materiałów i energii
1905,18zł
Usługi obce
5709,14 zł
Wynagrodzenie-umowy zlecenia i umowy o dzieło
Amortyzacja

0,00 zł
0,00 zł
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Koszty poniesione przez Fundację:
1. Statutowe:
108 982,11 zł
2. Administracyjne:
8 657,34 zł
3. Opłaty bankowe
481,24zł
Ad 7 Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Na dzień 31.12.2008 roku fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o
Pracę
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację wynosi 0,0 zł brutto.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia
Na dzień 31.12.2008 roku fundacja nie zatrudniała członków Zarządu
W roku 2008 wypłacono kwotę 16 600,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład Zarządu
(umowy zlecenia, umowy o dzieło: realizacja projektów).
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 0,00 zł brutto.
e) 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
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych w 2008 roku.
Ad 8
Fundacja realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe, korzystała
z dotacji od jednostek administracji samorządowej
Ad 9
Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT 8
W roku 2008 w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Skierniewice 30.03.2009r.

Beata Czyżewska
Wioletta Krause-Badur
Robert Badur
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Załącznik Nr 1
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY
FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”

które odbyło się w dniu 23 października 2008r. w Skierniewicach
Obecni na zebraniu:
1. Agnieszka Tomasik
2. Monika Gałecka
3. Beata Czyżewska
4. Wioletta Krause - Badur
5. Robert Badur
Przebieg posiedzenia:

1. Przyjęcie przez Radę Fundacji informacji o decyzjach Zarządu Fundacji
2. Podjęcie decyzji o zmianie statutu Fundacji
3. Podjęcie jednogłośnej decyzji o wystąpienie o uzyskanie statusu organizacji
pożytku publicznego
Na początku zebrania Zarządu i Rady Fundacji członkowie Rady przyjęli
informację o przebiegu prac Zarządu w ostatnim okresie oraz planowanych
działaniach w najbliższych miesiącach.
Następnie zapoznali się z projektem zmian statutu Fundacji w związku z
propozycją ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego.
Uczestnicy posiedzenia podjęli jednogłośną decyzję o wprowadzeniu zmian w
tekście statutu Fundacji oraz o rozpoczęciu procedury uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego przez Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”.

Agnieszka Tomasik
Monika Gałecka
Beata Czyżewska
Wioletta Krause - Badur
Robert Badur
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