SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”
W ROKU 2010
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 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
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Główne działania Fundacji w 2010 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
9 520,00zł, która pomniejszona o koszty wynajmu hali i sprzętów do ćwiczeń oraz zakupu sprzętów
wyniosła 7 445,40
2. Prowadzenie świetlic: środowiskowo – profilaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i przy Zespole
Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.
W okresie od marca do grudnia prowadziliśmy świetlicę profilaktyczną dla 25 dzieci z pobliskich szkół
oraz ich rodzin. Organizowaliśmy zajęcia tematyczne: artystyczne (teatralne), turystyczno ekologiczne, reedukacyjne, językowe (j. angielski) oraz wyjazdy na basen. Źródło finansowania:
dotacja miasta Skierniewice w wysokości 6500,00zł – koszt realizacji: 8 503,24zł
W tym samym okresie na terenie Zespołu Szkół Integracyjnych prowadzone były zajęcia artystyczne:
taniec współczesny, zajęcia plastyczne i fotograficzne. Zadanie finansowane było z dotacji miasta
Skierniewice w wysokości 2 000,00zł, koszty własne: 2 502,58zł
3. Prowadzenie Dziecięco Młodzieżowego Centrum Dobry Start.
W pomieszczeniach przy ul. Mszczonowskiej 43 kontynuowaliśmy pracę Centrum skupiającego dzieci
i młodzież zamieszkującą centrum miasta pochodzącą z 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 35 500,00zł, koszty własne: 9 521,71zł
4. Prowadzenie Centrum Kreator Sukcesu
W okresie od marca do grudnia prowadziliśmy drugi ośrodek skupiający dzieci i młodzież z rejonu
Zadębia. W pomieszczeniach Parafii na Zadębiu objęliśmy opieką ponad 40 dzieci z pobliskich szkół
oraz ich rodzin. Organizowaliśmy zajęcia tematyczne: - warsztaty artystyczne (teatralne, plastyczne,
muzyczne, fotograficzne), zajęcia językowe (angielski, rosyjski), zajęcia taneczne , zajęcia kulinarne,
przyrodniczo-ekologiczne /komputerowe oraz wyjazdy na basen. Utworzyliśmy kąciki terapeutyczne
wyposażone w niezbędne pomoce, w których prowadzone było poradnictwo wychowawcze dla
rodziców oraz zajęcia logopedyczno – reedukacyjne dla dzieci z dysfunkcjami w funkcjonowaniu
szkolnym. Źródło finansowania: dotacja miasta Skierniewice w wysokości 16 000,00zł – koszt
realizacji: 20 040,13zł
5. Rozbudź w sobie pasję – zajęcia artystyczne
Wzorem ubiegłego roku zorganizowaliśmy cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu
umuzykalnienia oraz rozwijania umiejętności tanecznych, rytmicznych – grupa 27 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: 11 657,44zł
6. Program Bezpieczna Ulica
Fundacja kontynuowała realizację 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. 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. Obok 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 13 000zł, koszty własne:
3 551,26zł
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7. Rodzinne Centrum Wsparcia Chodźmy Razem.
W okresie od maja do grudnia 2010 roku zorganizowaliśmy punkt poradnictwa rodzinnego oraz
pomocy, wsparcia w sytuacjach trudnych prowadzony przez specjalistów. Adresatami naszej oferty byli
mieszkańcy miasta i powiatu Skierniewice. Zatrudniliśmy psychologa i logopedę – reedukatora oraz
pracownika socjalnego koordynującego pracę poradni z innymi działaniami ośrodka oraz
utrzymującego współpracę z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę z rejonu miasta i powiatu.
Koszt realizacji programu: 25 849,87 z tego z dotacji RCPS – 10 000,00zł
8. Poradnia Rodzinna Chodźmy Razem
Realizując zadanie zlecone przez Miasto Skierniewice zorganizowaliśmy poradnię rodzinna świadcząca
nieodpłatną pomoc i poradnictwo specjalistów: prawnika i psychologa, którzy przepracowali 45 godzin
udzielając pomocy mieszkańcom Skierniewic, którzy ze względów ekonomicznych nie mieli
możliwości uzyskania pomocy w warunkach komercyjnych.
Koszt realizacji zadania to 3 284,32zł z czego z dotacji Miasta – 2 500,00zł
9. „Szczęśliwy świat w towarzystwie czterech łap”
Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, w ramach
którego przeprowadzono zajęcia grupowe z hipoterapii, kynoterapii i socjoterapii, zajęcia indywidualne
z psychiatrą dziecięcym, psychologiem i pedagogiem. Odbiorcami projektu było ponad 100 dzieci i
młodzieży. Zadanie zlecone przez Województwo Łódzkie zostało dofinansowane kwotą 20 000,00zł,
środki własne to 7 957,27zł.
10. "Chodźmy Razem" - program profilaktyki dla dzieci w wieku 11 - 14 lat
Program zlecony do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakładający promowanie
zdrowego stylu życia, naukę zachowań prospołecznych, umiejętność niesienia pomocy potrzebującym,
łamanie stereotypowego myślenia młodych ludzi na temat przedstawicieli służb mundurowych oraz
zwiększenie świadomości osób sprzedających alkohol na temat skutków spożywania alkoholu przez
młodzież. W ramach programu przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne z
policją, imprezę otwartą Dzień Poligonowy, cykl warsztatów filmowych o tematyce profilaktycznej,
warsztaty profilaktyczne w szkołach oraz akcję profilaktyczną w punktach sprzedających alkohol w
mieście.
Koszt realizacji projektu to 37 499,75zł z tego ze środków MEN 31 218,00zł
11. Program Ekoprzedszkole 2010 „Kropla – rzeka – rozlewisko – życiodajne środowisko”.
Zrealizowaliśmy program edukacji ekologicznej, który w tym roku poświęcony był wodzie, a
skierowany do małych mieszkańców Skierniewic – dzieci z przedszkoli, które uczestniczyły w cyklu
zajęć edukacyjnych z dziedziny ekologii, tworzyły bajkę o żabce podróżniczce, odbyły wycieczkę do
Rogowa oraz uczestniczyły w finale konkursu w kinie Polonez.
Koszt realizacji zadania: 6 843,02zł z czego z dotacji Miasta Skierniewice 4 500,00zł.
12. Interaktywna Zielona sala Lekcyjna
Po raz pierwszy przeprowadziliśmy program edukacji ekologicznej adresowany do uczniów
skierniewickich szkół. W ramach programu przeprowadzony został cykl zajęć edukacyjnych oraz
otwarto pierwszą ścieżkę edukacyjną stawiając tablice przy Zalewie na Zadębiu. Zorganizowany został
konkurs fotograficzny „Świteź” oraz przeprowadzono szereg wycieczek i lekcji prowadzonych przez
pracowników nadleśnictwa oraz organizacji zajmujących się ochrona środowiska z rejonu miasta.
Zadanie realizowane było na zlecenie Miasta Skierniewice – dotacja w wysokości 3 500,00zł – koszty
własne 1 773,73zł.
13. Organizacja zbiórki publicznej
W odpowiedzi na prośbę rodziców Kuby i Bartka Markowskich – chłopców poszkodowanych w
pożarze samochodu w Skierniewicach w październiku 2010 roku skierowaną za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zorganizowaliśmy ogólnopolską zbiórkę publiczna środków
finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci. Dzięki wsparciu osób indywidualnych, instytucji oraz
szeregowi akcji pomocowych do końca roku udało się zebrać 84 657,37zł.
W wyniku zbiórki publicznej do puszek na Rynku w Skierniewicach w dniu 4 grudnia 2010r. zebrano
2 576,17zł – kwota ta została przekazana rodzinie chłopców na bieżące potrzeby oraz przygotowanie
świąt.
14. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 29 maja 2010r.
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
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świetlicach oraz dzieci z placówek i organizacji działających na terenie miasta Skierniewice.
Rozdawaliśmy zaproszenia również wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta. Zaproszonym
małym gościom zapewniliśmy: pokazy sztuki cyrkowej, występy zespołów dziecięcych z miasta,
poczęstunek, malowanie twarzy, watę cukrową, drobne upominki oraz przejażdżkę motocyklami
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Żelazny Orzeł ze Skierniewic. 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:
10 807,92zł, z czego z dotacji miasta 7 500,00zł, pozostałe koszty poniesione przez Fundację:
3 307,92zł.
Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego 27 czerwca 2010r.
Fundacja po raz kolejny zorganizowała imprezę turystyczno – rekreacyjną dla mieszkańców
Skierniewic. W imprezie wzięło udział ponad 500 osób. Uczestnicy Rajdu przejechali ze Skierniewic na
Budy Grabskie, gdzie odbył się piknik rodzinny. Uczestnikom pikniku zapewniliśmy: pokazy i
przejażdżki motocyklowe, strzelnicę, pokazy strażackie, miasteczko ruchu drogowego. Uczestników
zaprosiliśmy na wspólny poczęstunek przy grillu oraz wręczyliśmy upominek dla każdemu z
przybyłych. Koszt imprezy: 3 441,19zł z czego z dotacji miasta: 1 500,00zł
Henkel Zielone Granty
W tym roku udało nam się uzyskać wsparcie finansowe na działania edukacyjne o tematyce
ekologicznej na terenie miasta i gminy. Grant Fundacji Nasza Ziemia w wysokości 5 000,00zł
przeznaczony został na wsparcie działań ekologicznych – organizacja Eko Przedszkola oraz budowa
Interaktywnej Ścieżki Ekologicznej na Osiedlu Zadębie – postawienie tablic edukacyjnych na temat
powstania szlaku ekologicznego oraz powstania miasta Skierniewice. Koszt realizacji zadania –
12 455,67zł
Organizacja VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 09 października 2010r.
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 zaproszonych gości i sędziów, ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz
opłacenie pracy sędziów. Koszt imprezy poniesiony przez Fundację wyniósł 19 283,98zł, z czego z
dotacji miasta otrzymaliśmy 14 000,00zł.
Szkolny Turniej świąteczny 14 grudnia 2010r.
Na zlecenie miasta Skierniewice wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy Turniej Świąteczny, w
którym spotkali się uczniowie skierniewickich szkół na rozgrywkach piłki halowej. W imprezie udział
wzięło 140 uczniów z nauczycielami oraz obsługa imprezy. Uczestnikom wręczono dyplomy, medale,
upominki dla szkół. Koszt zadania wyniósł 3 034,16zł z czego z dotacji miasta Skierniewice 2 000,00zł
Masz Wybór – program profilaktyki narkotykowej w szkołach.
Na zlecenie miasta Skierniewice przeprowadziliśmy całoroczny program profilaktyczny adresowany do
skierniewickich uczniów nauczycieli i rodziców. Zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne w szkołach na
temat skutków zażywania tzw. dopalaczy oraz innych środków zmieniających świadomość. Dla
nauczycieli i pracowników instytucji wspierających dziecko i rodzinę zorganizowaliśmy konferencję
naukową z udziałem wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wydaliśmy materiał
edukacyjno – informacyjny dla rodziców, nauczycieli i pedagogów.
Koszt realizacji programu to 14 236,20zł z czego z dotacji miasta Skierniewice – 11 000zł.
„Masz Wybór – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży”
Program profilaktyki narkotykowej oraz zagrożeń ze strony Internetu przeprowadzony został w
szkołach gimnazjalnych i podstawowych na terenie dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Placówki
edukacyjne otrzymały również materiał edukacyjny do wykorzystania w pracy profilaktycznej z
uczniami w formie płyty CD.
Koszt programu to 44 184,42zł z czego z dotacji miasta Warszawy 35 000,00zł
„Dziecięco Młodzieżowe Centrum Przystań”
W roku 2010 rozpoczęliśmy realizację zadania powierzonego nam przez dzielnicę Bemowo m. st.
Warszawy planowanego na lata 2010 – 2013. Celem programu jest stworzenie i prowadzenie świetlicy
środowiskowej na terenie dzielnicy Bemowo w Warszawie. Na realizację całego zadania przyznano
nam środki w wysokości 450 000zł. W roku 2010 otrzymaliśmy 100 000zł na wynajem pomieszczeń
oraz wyposażenie ich w niezbędne sprzęty i pomoce.
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22. „Ku karierze” – priorytet 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Po raz pierwszy otrzymaliśmy do realizacji zadanie PO KL z priorytetu 9.2 – podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego – do realizacji w grupie odbiorców: uczniów ZSZ Nr 2 w
Skierniewicach. Kwota dofinansowania na lata 2010 – 2011 wynosi 363 365,00zł.
23. 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 oraz pomoc w pracach porządkowych oraz
właściwego utrzymania technicznego pomieszczeń fundacji.
24. Pozyskane i przekazane środki z akcji 1% podatku.
W ramach środków z 1% podatku zebraliśmy kwotę 10 106,50zł, która – w większości zgodnie ze
wskazaniem podatników została przekazana na następujące cele:
- Klub Sportowy VIS
pozyskaliśmy 541,60zł – przekazaliśmy 699,46zł
- Rodzina Piotra S. (leczenie i zakup wyżywienia)
- Zespół muzyczny Linia 13
- szkoły skierniewickie

pozyskaliśmy 315,90zł – przekazaliśmy 1338,45zł

pozyskaliśmy 372,00zł – przekazaliśmy 391,95zł

pozyskaliśmy 68,30zł – przekazaliśmy 88,46zł

- Parafia Miłosierdzia Bożego

pozyskaliśmy 17,00zł – przekazaliśmy 150,00zł

- Pozostałe: pozyskaliśmy 8 791,17zł, które przeznaczone zostały na:
- dofinansowanie aparatu słuchowego p. Elżbiecie K. 790,00zł
- zakup węgla rodzinie Ch. 700,00zł
- transport – wyjazd wakacyjny podopiecznych – 3000,00zł
- dofinansowanie pobytu na obozie dla 7 dzieci – 2948,18zł
Ad 3
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Ad 4
Odpisy uchwał znajdą się w załączeniu pełnego sprawozdania
Ad 5
Wpływy Fundacji:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej
pożytku publicznego
Dotacje z Urzędu Miasta Skierniewice
Dotacje Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
Grant Henkel – Fundacja Nasza Ziemia
Dotacja M. St. Warszawy Dzielnicy Bemowo – 2010r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.2 - 2010r.
Wpłaty od instytucji i zakładów
Wpłaty osób fizycznych
Granty pozyskane (zbiórka publiczna Kuba i Bartek)
Środki uzyskane z akcji 1% podatku
RAZEM

128 000,00 zł
30 000,00 zł
31 218,00 zł
5 000,00zł
135 000,00 zł
129 955,00 zł
12 500,00 zł
16 226,50 zł
92 060,71 zł
10 106,50zł
590 066,71

Ad 6
Koszty poniesione przez Fundację:
- Statutowe:
443 063,27 zł
- Administracyjne:
17 054,36 zł
- Opłaty bankowe
992,93 zł
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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 31.12.2010 roku fundacja zatrudniała 2 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 15 893,44 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 31.12.2010 roku fundacja nie zatrudniała członków Zarządu
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły 153 660,00 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 2010 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 2010 w fundacji nie była przeprowadzana kontrola
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