SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”
W ROKU 2009
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, zam. 96-100 Skierniewice ul. Dąbie 1

-

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

-

Robert Badur - Członek Zarządu, zam. 96-116 Dębowa Góra, Rzeczków 16

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 2009 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 6 355,00 zł
2. Prowadzenie świetlic: środowiskowo – profilaktycznej i socjoterapeutycznej
W okresie od maja do grudnia prowadziliśmy świetlicę profilaktyczną w
pomieszczeniach Parafii na Zadębiu obejmując opieką ponad 60 dzieci z pobliskich
szkół oraz ich rodzin. Organizowaliśmy zajęcia tematyczne: kulinarne, plastyczne,
terapię zajęciową, naukę gry w szachy oraz wyjazdy na basen. Źródło finansowania:
dotacja miasta Skierniewice w wysokości 11 000,00zł – koszt realizacji: 13 802,99zł
W tym samym okresie w zajęciach socjoterapeutycznych brały udział dzieci, 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. Zadanie
finansowane było z dotacji miasta Skierniewice w wysokości 4 500,00zł, koszty
własne: 1713,11zł
Od września do grudnia 2009 roku prowadziliśmy zajęcia profilaktyczne dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 – w zajęciach udział brało ok. 25 dzieci. Zorganizowane
zostały zajęcia ruchowe – aerobik dla dzieci, sportowe, ogólnorozwojowe oraz
teatralne – grupa dzieci przygotowana została do przedstawienia jasełek w okresie
świątecznym w kościele parafialnym. W wyjazdach na basen udział brało do 50
dzieci. Na prowadzenie świetlicy została przekazana dotacja z miasta Skierniewice w
wysokości 5 000,00zł, wkład własny: 1 338,85zł
3. Prowadzenie Dziecięco Młodzieżowego Centrum Dobry Start.
Dzięki wynajęciu pomieszczenia przy ul. Mszczonowskiej 43 zorganizowaliśmy
Centrum skupiające dzieci i młodzież zamieszkującą centrum miasta pochodzącą z
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rodzin dysfunkcyjnych o niskim statusie materialnym, niejednokrotnie
doświadczonych patologią. Przez cały rok prowadziliśmy miejsce spotkań,
poradnictwa specjalistycznego, rozwijania zainteresowań, nauki zachowań
akceptowanych społecznie zgodnie z założeniami autorskiego programu Dobry Start.
Prowadzenie Centrum było możliwe dzięki dotacji miasta Skierniewice w wysokości
30 000,00zł, koszty własne: 8 023,92zł
4. Rozbudź w sobie pasję – zajęcia artystyczne
Zorganizowaliśmy cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu
umuzykalnienia oraz rozwijania umiejętności tanecznych, rytmicznych – grupa 15
dzieci. Druga grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach fotograficznych – uczyła się
obsługi sprzętu fotograficznego, podstaw kadrowania oraz wykonywania prac
tematycznych. Zajęcia dofinansowane były przez Miasto Skierniewice w kwocie
8 500,00zł, koszt realizacji zajęć: 11 116,12zł
5. Program Bezpieczna Ulica
Fundacja kontynuowała realizacje programu pedagogika ulicy mającego na celu
dotarcie do młodzieży tzw. trudnej, nie korzystającej z żadnych form pomocy, mającej
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 wyjazd na turniej break dance w
Warszawie, na zajęcia z podstaw animacji w Łodzi, na wycieczkę ekologiczną do
Rogowa. Przeprowadziliśmy kurs tańca break dance i występy na imprezach
zewnętrznych. Podopiecznych 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 dofinansowany był z dotacji miasta Skierniewice w wysokości 15 000zł,
koszty własne: 3 808,48zł
6. Poradnia Rodzinna Chodźmy Razem.
Dzięki dotacji Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
zrealizowaliśmy program mający na celu:
- prowadzenie poradni specjalistycznej dla dorosłych mieszkańców powiatu
Skierniewice (porady psychologa, pedagoga, terapeuty, doradcy zawodowego,
prawnika) – klienci kierowani byli przez pracowników socjalnych, parafie, szkoły i
inne instytucje
- prowadzenie poradnictwa młodzieżowego oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i
młodzieży zgodnie z założeniami programu Dobry Start – młodzież kierowana przez
kuratorów sądowych i pedagogów szkolnych poddawana była oddziaływaniom
wychowawczo – terapeutycznym w kierunku modyfikacji zachowań aspołecznych
oraz szukaniu rozwiązań sytuacji trudnych
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- prowadzenie cyklu warsztatów fotograficznych dla młodzieży oraz plenerów
fotograficznych
- zorganizowanie wyjazdu do Zakopanego na warsztaty Tatry w Obiektywie (5 dni).
Koszt realizacji programu: 112 470,46zł, z tego z dotacji FIO - 98 870,00zł
7. Program Ekoprzedszkole 2009
Zrealizowaliśmy program edukacji ekologicznej skierowany do małych mieszkańców
Skierniewic – dzieci z przedszkoli, które uczestniczyły w cyklu zajęć edukacyjnych z
dziedziny ekologii, uczestniczyły w konkursie wiedzy ekologicznej oraz konkursie
plastycznym na wykonanie owocu z surowców wtórnych.
8. Organizacja zbiórki publicznej
W celu pozyskania funduszy na wycieczkę szkolną dla ubogiej młodzieży z
Gimnazjum nr 3 zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną w sklepie Kaufand. Młodzież
kwestująca zebrała kwotę 2 119,69zł, którą w całości przeznaczyła na zaplanowany
cel.
9. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2009r.
Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury udało nam się zorganizować
imprezę z okazji Dnia Dziecka dla ponad 600 dzieci zaproszonych przez nas. W
imprezie wzięły udział dzieci skupione w świetlicach oraz dzieci z placówek i
organizacji działających na terenie miasta Skierniewice. Rozdawaliśmy zaproszenia
również wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta. Zaproszonym małym
gościom zapewniliśmy: pokazy filmów „Lato Muminków” oraz „Hannah Montana”,
pokazy sztuki cyrkowej, występy zespołów dziecięcych z miasta, poczęstunek,
malowanie twarzy, watę cukrową, drobne upominki. Zaproszone dzieci obejrzały
występy miejscowych dziecięcych zespołów artystycznych, brały udział w 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
10. Organizacja V Rodzinnego Rajdu Rowerowego 28 czerwca 2009r.
Fundacja po raz kolejny zorganizowała imprezę turystyczno – rekreacyjną dla
mieszkańców Skierniewic. W imprezie wzięło udział ponad 160 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: 3 293,81zł z czego z dotacji
miasta: 2 000,00zł
11. Reklama Dzieciom 2009
Dzięki dotacji Fundacji Telewizji Polskiej SA w wysokości 10 000,00zł mieliśmy
możliwość zaadaptować wynajęte pomieszczenia gospodarcze przysposabiając je do
celów realizacji zadań fundacji. Środki zostały przeznaczone na remont i
modernizację budynku.
12. Organizacja VI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 17 października
2009r.
Fundacja wsparła działania Szkoły Tańca Dream Dance 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
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zaproszonych gości i sędziów, ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz opłacenie
pracy sędziów. Koszt imprezy poniesiony przez Fundację wyniósł 15 450,27zł, z
czego z dotacji miasta otrzymaliśmy 7 000,00zł.
13. Udział w akcji Fundacji Kronenberga: Dzień Wolontariatu w dniu 7 listopada 2009r.
Dzięki wsparciu fundacji bankowej City Handlowego wolontariusze zatrudnieni w
banku City zorganizowali wraz z nami imprezę pod hasłem „W zdrowym ciele
zdrowy duch” – propagującą zdrowy styl życia: uprawianie sportów oraz zdrowe
odżywianie. Uczestnicy akcji wspólnie z wolontariuszami przyrządzali zdrowe
potrawy: sałatki, koktajle, przekąski, pozostali uczestnicy brali udział w turnieju gry w
tenisa stołowego, piłkarzyki. Fundacja Kronenberga wyposażyła nasze pomieszczenia
w stół do tenisa, gry edukacyjne oraz sprzęt i naczynia – wyposażenie aneksu
kuchennego o wartości ponad 3 100,00zł
14. Happening „350.org”
Fundacja włączyła się do udziału w happeningu „350.org” – elemencie kampanii,
która ma na celu zjednoczenie świata w konfrontacji ze zmianami klimatu.
Reprezentacje skierniewickich szkół podstawowych z opiekunami w Kinie Polonez
zapoznały się z problemami związanymi z emisją dwutlenku węgla, wysłuchały
wystąpień prelegentów, obejrzały film o konieczności pozyskiwania alternatywnych
źródeł prądu. Następnie udały się ulicami miasta pod skierniewicki Ratusz, by tam
utworzyć ruchomy obraz w kształcie cyfry 350 i odczytały petycję skierowaną do
uczestników konferencji w Kopenhadze. Pod petycją zostały złożone podpisy
młodzieży i prezydenta miasta.
15. Świetlica Praca i Staż – program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Otrzymaliśmy dotację na zakup wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej w
wysokości 10 000,00zł. Dzięki tej dotacji wyposażyliśmy pomieszczenia świetlicy w
meble oraz sprzęty poprawiające jakość prowadzonych zajęć.
16. Spotkania z seniorami
Z okazji Dnia Matki w dniu 26 maja podopieczni Fundacji przygotowali krótkie
wystąpienie dla członków Domu Dziennego Pobytu Niedziela w Skierniewicach.
Dzieci z uśmiechem na twarzy wyrecytowały wiersze, śpiewały piosenki jak również
wręczyły upominki w postaci kwiatów i kartek (laurek). Przed świętami Bożego
Narodzenia w dniu 8 grudnia podopieczni Fundacji spotkali się z członkami Klubu
Zacisze na wspólnym przygotowaniu ozdób świątecznych oraz prezentacji dorobku
artystycznego pod hasłem Ocalić od zapomnienia.
17. Współpraca z instytucjami
W bieżącym roku Fundacja nawiązała współpracę z:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komendą Miejską Policji w Skierniewicach
Fundacją Filmową Se-ma-for w Łodzi
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Skierniewicach
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
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wychowawczej oraz pomoc w pracach porządkowych oraz właściwego utrzymania
technicznego pomieszczeń fundacji. Studenci odbywający praktykę zawodową
włączali się w prace opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczne Fundacji oraz
pomoc w organizacji imprez zewnętrznych.
19. Otrzymane i przekazane dary
Fundacja otrzymała wsparcie rzeczowe, m.in. w postaci:
- artykułów spożywczych – mrożonki warzywne – przetwórnia warzyw
- artykułów spożywczych – Bank Żywności – organizacje pozarządowe
- artykułów papierniczych i szkolnych – agencja reklamowa
- wyposażenia pomieszczeń (meble, telewizor, wyposażenie aneksu kuchennego, sali
zabaw i inne)
Otrzymane dary przekazane zostały podopiecznym, instytucjom pomocowym z rejonu
miasta i gminy Skierniewice oraz wykorzystane jako wyposażenie pomieszczeń do
realizacji zajęć opiekuńczych.
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, zbiórka publiczna,
inne)
Dotacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dotacje MPiPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dotacja TP Reklama Dzieciom
Wpłaty od instytucji i zakładów
Wpłaty osób fizycznych
Darowizny rzeczowe
Wynik finansowy roku poprzedniego

265 830,26 zł
90 000,00 zł
8474,69 zł
10 000,00 zł
98 870,00zł
10 000,00zł
12 000,00zł
9 008,00 zł
11 157,83 zł
16 319,74 zł

Ad 6
Koszty poniesione przez Fundację:

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
- realizacja projektów (zadania zlecone)
- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Umowy cywilno – prawne
- Składki ZUS
- Zużycie materiałów i energii

229 665,12 zł
209 910,84
2 678,50
0,00
852,07
9 300,04
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- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Pozostałe koszty
Koszty poniesione przez Fundację:

6 732,17
90,00
101,50

1. Statutowe:
229 665,12 zł
2. Administracyjne:
19 754,28 zł
3. Koszty finansowe
803,26 zł
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 31.12.2009 roku fundacja zatrudniała 1 pracownika 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 2 678,50 zł brutto. Nie
wypłacono nagród, premii ani innych świadczeń.
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 31.12.2009 roku fundacja nie zatrudniała członków Zarządu
W roku 2009 wypłacono kwotę 38 070,00 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 300,00 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 2009 roku.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Na dzień 31.12.2009 roku na rachunku bankowym fundacji w banku PKO BP SA o.
Skierniewice Nr 12 1020 4580 0000 1102 0090 9010 zdeponowano kwotę 835,38zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Fundacja nie posiada obligacji, akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
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Fundacja nie posiada nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych
Brak środków trwałych w posiadaniu fundacji
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
W sprawozdaniach finansowych składanych do celów statystycznych fundacja powyższych
danych nie wykazuje
Ad 8
Fundacja realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe, korzystała
z dotacji od jednostek administracji samorządowej.
W roku 2009 zrealizowane zostały programy zlecone przez:
- Miasto Skierniewice o łącznej sumie 90 000,00zł
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o łącznej sumie 108 870,00zł
Sprawozdania z realizacji zadań zleconych zostały przekazane we wskazanym przez
oferentów terminie i zostały przyjęte.
Ad 9
Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT 8
W roku 2009 w fundacji była przeprowadzana kontrola ZUS – wynik kontroli pozytywny.

Skierniewice 25.03.2010r.
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Załącznik Nr 1

Skierniewice, 26 marca 2010

Protokół z Walnego Zebrania Rady i Zarządu
Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
z dnia 26 marca 2010 r.

W dniu 26 marca 2010 w biurze fundacji przy ul. Mszczonowskiej 43 w
Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Rady i Zarządu Fundacji Pomocy
Społecznej „Chodźmy Razem”
Na 5 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zgromadzeniu
uczestniczyło osób: 5 osób zgodnie z zamieszczoną poniżej listą obecności.
Kworum.
Obecni na zebraniu:
1. Agnieszka Tomasik
1. Monika Gałecka
2. Beata Czyżewska
3. Wioletta Krause – Badur
4. Robert Badur
Zebranie otworzyła Beata Czyżewska prezes zarządu Fundacji Pomocy Społecznej
„Chodźmy Razem”, informując, że Zarząd jak co roku zwołał Walne Zebranie
Sprawozdawcze w celu przedstawienia sprawozdania z działalności stowarzyszenia
za rok poprzedni. Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty
jednogłośnie, bez zmian. Głos zabrała prezes zarządu w celu przedstawienia
informacji o działaniach i wynikach finansowych fundacji w roku poprzednim.
Prezes zarządu przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne z działalności a
także sprawozdanie finansowe za 2009 r.
Potem prezes przeszła do głosowania nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania
merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (załącznik nr
2 ).

Uczestnicy zebrania:
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Załączniki:
Uchwała nr 1/2009 Walnego Zebrania o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania merytorycznego za rok 2008.

Skierniewice 26.03.2010r.

Uchwała nr 1/2010 Walnego Zebrania Rady i Zarządu
Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”
z dnia 26 marca 2010 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania
finansowego za rok 2009 (1.01.-31.12.2009)

Walne Zebranie 5 głosami za przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się
zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009 (1.01. 31.12.2009) i przeznaczeniu wyniku finansowego na rok 2010.
Walne Zebranie 5 głosami za przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się
zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2009 (1.01. 31.12.2009).

Sekretarz (protokolant) Zebrania

Uczestnicy Zebrania
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