SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AKADEMICKIEJ „NA PROGU” ZA ROK 2011
I. DANE O FUNDACJI
1. Nazwa: Fundacja Akademicka „Na Progu”
2. Adres: ul. Kilińskiego 132; 42-218 Częstochowa
KRS 0000308935, REGON: 240970528
3. Data rejestracji Fundacji: 26.06.2008.
4. Skład organu zarządzającego Fundacją:
Prezes: Monika Wierzbicka zam. ul. Okólna 7 m. 11, 42-200 Częstochowa
v-ce Prezes: Hanna Ścipniak, zam. ul. Powstańców Śląskich 27, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
5. Skład organu nadzoru Fundacji:
Ks. Marek Bator – Przewodniczący Rady
Aleksandra Stępień – Członek Rady
Feliks Kinkel – Członek Rady
Jerzy Wysłocki – Członek Rady
Tadeusz Jezierski – Członek Rady
Tomasz Nitkiewicz - Członek Rady
Włodzimierz Chwalba - Członek Rady
6. Cele statutowe Fundacji:
1.

działalność oświatowo-wychowawcza,

2.

działalność naukowo-dydaktyczna,

3.

rozpowszechnianie kultury i sztuki, jako dziedzin życia społecznego,

4.

organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego,

5.

rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce,

6.

kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej,

7.

promocja integracji europejskiej,

8.

działalność prorodzinna,

9.

popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,

10.

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,

11.

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,

12.

promocja i organizacja wolontariatu,

13.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14.

działalność charytatywna,

15.

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

16.

prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej,

17.

organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

18.

propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi,
narkomanii i innym uzależnieniom,

19.

działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego,

20.

aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach

7. Sposób realizacji celów statutowych fundacji:
1.

Produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z);

2.

Produkcję pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);

3.

Produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);

4.

Produkcję pozostałej odzieży dzianej (14.39.Z);

5.

Produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania (16.29.Z);

6.

Produkcję wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z);

7.

Produkcję sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z);

8.

Produkcję gier i zabawek (32.40.Z);

9.

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);

10.

Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B);

11.

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z;

12.

Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z);

13.

Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);

14.

Wydawanie gazet 58.13.Z;

15.

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

16.

Pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z);

17.

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z);

18.

Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

19.

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

20.

Działalność portali internetowych (63.12.Z);

21.

Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);

22.

Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z);

23.

Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków międzyludzkich
(public relations) i komunikacji (PKD70.21.Z);

24.

Wykonywanie działalności w zakresie pozostałego doradztwa związanego prowadzeniem
działalności gospodarczej i zarządzaniem(PKD 70.22.Z);

25.

Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

26.

Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

27.

Prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników (PKD 78.10.Z);

28.

Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);

29.

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z);

30.

Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);

31.

Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

32.

Prowadzenie nauki języków obcych (PKD 85.59.A);

33.

Działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 85.59.B);

34.

Wykonywanie działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);

35.

Wykonywanie działalności fizjoterapeutycznej (PKD86.90.A);

36.

Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);

37.

Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);

38.

Opiekę dzienną nad dziećmi (PKD 88.91.Z);

39.

Prowadzenie działalności z zakresu pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z);

40.

Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD
90.01.Z);

41.

Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z);

42.

Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

43.

Pozostałą działalność związana ze sportem (93.19.Z);

44.

Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

45.

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z);

II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2011
Fundacja realizowała cele statutowe w wyżej wymienionym okresie poprzez podjęcie konkretnych
działań i realizację projektów.

1. Wolontariat
Wolontariusze w naszej fundacji podpisują umowy wyznaczone rokiem akademickim, czyli od
października do czerwca. W związku z tym w sprawozdaniu pojawią się dwie cyfry określające
liczbę wolontariuszy: jedna za rok akademicki 2010/2011 (czyli wzięto pod uwagę zakres dat od
01.01.2011 do 15.06.2011) oraz druga za rok akademicki 2011/2012 (wzięto pod uwagę zakres dat
od 19.10.2011 do 31.12.2011).
1.1. Wolontariat Dziecięcy:
- od 01.01.2011 do 15.06.2011 zostało podpisanych 19 umów z wolontariuszami, z tego 8 osób
kontynuowało wolontariat w następnym okresie (roku akademickim)
- od 19.10.2011 do 31.12.2011. zostało podpisanych 18 umów z wolontariuszami.
Wolontariusze pomagają w nauce dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, prowadzą
dodatkowe zajęcia z określonego przedmiotu, które pozwalają dziecku nadrobić zaległości.
Listopad-grudzień 2011 to aktywny udział wolontariuszy w akcji „Przyłącz się do paczki”, której
współorganizatorem w 2011 roku była Fundacja Akademicka „Na Progu”.
1.2. Grupa Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych:
- od 01.01.2011 do 15.06.2011 zostało podpisanych 9 umów z wolontariuszami, z tego 7 osób
kontynuowało wolontariat w następnym okresie (roku akademickim)
- od 24.10.2011 do 31.12.2011 zostało podpisanych 25 umów z wolontariuszami.
Grupa Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych to studenci którzy opiekują się osobami
niepełnosprawnymi udzielając im potrzebnej pomocy. Pod opieką wolontariuszy znajduje się
obecnie 9 osób. W ramach akcji „Przyłącz się do paczki” wolontariusze mogli ufundować swoim
podopiecznym świąteczne upominki.
1.3. Inne działania wolontariuszy:
- nauczanie języka angielskiego – 1 osoba
- nauczanie jęz. włoskiego – 2 osoby
- organizowanie comiesięcznych dni skupienia w Duszpasterstwie Akademickim Emaus – 2 osoby

2. Rekolekcje i dni skupienia
2.1. Rekolekcje Wielkopostne dla studentów pod hasłem: Padłeś? Powstań! Dziś jest pierwszy
dzień z reszty Twojego życia, chyba że, jest to dzień Twojej śmierci. Rozpocznij walkę o
wieczność...
Rekolekcje odbyły się w dniach 4-6 kwietnia 2011 r. w Parafii Akademickiej pw. św. Ireneusza BM w
Częstochowie, rekolekcje poprowadził ks. Marek Bałwas. Fundacja "Na progu" przygotowała projekt
plakatu.
2.2. Adwentowe Rekolekcje Akademickie pod hasłem: Od Jonasza do Chrystusa.
29 listopada – 1 grudnia 2011r. - Nauki poprowadził ks. Stanisław Orzechowski - duszpasterz
akademicki z Wrocławia. Organizatorem rekolekcji było Duszpasterstwo Akademickie Emaus oraz
Fundacja "Na progu", która przygotowała projekt plakatu.
2.3. Comiesięczne dni skupienia dla studentów. Oprócz punktów duchowych programu, podczas
dni skupienia odbywają się również warsztaty (np. poprawnej wymowy, psychologiczne, śpiewu)
a także konferencje. Warsztaty prowadzą wolontariusze Fundacji Akademickiej "Na Progu" jak
również przygotowują plakaty informujące o dniach skupienia (on-line na stronie
www.emaus.czest.pl). W roku 2011 dni skupienia odbyły się w następujących dniach:
−

15 stycznia 2011 - I dzień skupienia

− 26 lutego 2011 - II dzień skupienia i warsztaty dykcyjne oraz konferencja na temat śpiewu
liturgicznego (ks. Jacek Szczecina)
−

26 marca 2011 - III dzień skupienia i warsztaty psychologiczne

−

16 kwietnia 2011 - IV dzień skupienia i warsztaty dziennikarskie (ks. Mariusz Frukacz)

−

28 maja 2011 - V dzień skupienia

− 22 października 2011 - VI dzień skupienia: Porzuć schematy a zobaczysz więcej
− 19 listopada 2011 - VII dzień skupienia: Odwaga do życia w prawdzie
− 2-3 grudnia 2011 - VIII dzień skupienia: Na pustyni też jest życie!
3. Inicjatywy Kulturalne
3.1. Koncert dziękczynny za posługę Jana Pawła II: Mate.O Akustycznie
15 maja 2011, DA Emaus, ul. Kilińskiego 132. Fundacja jako współorganizator odpowiedzialna była
za pozyskanie środków od sponsorów, projekt plakatu i zaproszeń oraz ich dystrybucję.

4. Inicjatywy Społeczne
4.1. Spotkanie na temat naprotechnologii z p. Anną Marzec-Dziubą doradcą życia rodzinnego oraz
instruktorem The Creighton Model FertilityCare™ System (CrMS) - podstawowego narzędzia

NaProTECHNOLOGY (od 2009). Spotkanie odbyło się dn. 13 lutego 2011r. Po prezentacji był czas na
pytania. Spotkanie było świetną okazją do zdobycia wiedzy podstawowej o Naprotechnologii ale
również szansą na wyjaśnienie niektórych wątpliwości. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.
4.2. Warsztaty Trening Skutecznej Komunikacji z Dzieckiem
W dniach 11-12 lutego 2011 Fundacja Akademicka "Na Progu" zorganizowała warsztaty dla młodych
rodziców: "Trening Skutecznej Komunikacji z Dzieckiem". Warsztaty poprowadziła Danuta Kuźnik.
W programie znalazły się m.in.:
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
- dostarczanie umiejętności rozwiązywania problemów dzieci i problemów z dziećmi,
- odpowiedzi na pytanie: jak wychować samodzielne dziecko?
- wprowadzanie pozytywnej dyscypliny,
- wspierające słuchanie, wyrażanie uczuć,
- karanie czy nagradzanie: system motywacyjny wobec dziecka,
- i inne zagadnienia związane z wychowaniem młodego człowieka.
W warsztatach wzięło udział 7 osób.
4.3. Projekt „Komunikacja w przyjaźni” został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 35
w Częstochowie. Celem zorganizowanych zajęć było kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci
pozytywnych wzorców zachowań. Uczestnicy bawili się, a przy okazji wiele nauczyli. Wykorzystali
swoje uzdolnienia plastyczne, teatralne, umiejętności pracy twórczej. Projekt, poświęcony
tematyce przyjaźni został przeprowadzony w tej szkole po raz drugi, ponieważ był kontynuacją
warsztatów „Dwa dni z przyjacielem”, który odbył się w 2010 roku.
W ramach projektu odbyły się dwa dni zajęć, po cztery godziny dziennie. Zajęcia prowadziły
wolontariuszki Fundacji: Agata Pańczyk i Hanna Ścipniak – studentki piątego roku filologii polskiej.
Projekt „Komunikacja w przyjaźni” był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy na
podstawie umowy CRU/2517/2011 ED-II.524.5.2011. Był to projekt edukacyjny przeprowadzony w
dniach 22-23 listopada 2011. Otrzymane pieniądze z Urzędu Miasta, w wysokości 300 zł, zostały
wykorzystane na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć oraz dyplomów i upominków dla
każdego uczestnika.
4.4. Akcja „Przyłącz się do paczki”. Po raz kolejny nasza Fundacja była współorganizatorem Akcji
"Przyłącz się do paczki". Akcja ma już ponad 10 lat. Udało nam się zebrać tyle darów (słodyczy,
pomocy szkolnych, maskotek, zabawek, gier itp.) aby przygotować aż 350 paczek dla dzieci ze
szkoły nr 35 w Częstochowie.
W ramach tej akcji zorganizowaliśmy również III AUKCJĘ CHARYTATYWNĄ prac plastycznych
(obrazów malarskich, grafik, zdjęć, rękodzieła) młodych artystów, która odbyła się 11 grudnia w auli
DA Emaus. Cały dochód z licytacji przeznaczyliśmy na paczki.

Finał akcji odbył się 17.12.2011. i obfitował w radość uczniów, dyrekcji, pracowników SP nr 35,
studentów i zaproszonych gości. Udało się również stworzyć paczki dla dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej z ulicy Warszawskiej w Częstochowie.
9 osób niepełnosprawnych także otrzymało prezenty. Upominki były zróżnicowane w zależności
od potrzeb i hobby podopiecznych GPON.

5. Imprezy wychowawcze „bez alkoholu, bez narkotyków”
Organizując zabawy dla częstochowskich studentów pokazujemy, że są one możliwe bez alkoholu
i narkotyków. Fundacja "Na Progu" w roku 2011 współorganizowała z Duszpasterstwem Akademickim
"Emaus" następujące imprezy:
Bal karnawałowy – 05.03.2011.
Bal z klasą – 21.05.2011.
Andrzejki - 26.11.2011
Wolontariusze Fundacji przygotowali wystrój sali i muzykę, a także zajęli się dystrybucją plakatów.

6. Kursy
Kursy organizowane przez naszą Fundację wyznaczone są rokiem akademickim, czyli zazwyczaj od
października do czerwca (lub zgodnie z semestrami na uczelniach). W związku z tym w
sprawozdaniu pojawią się dwie cyfry określające liczbę uczestników kursów: jedna za rok
akademicki 2010/2011 (czyli wzięto pod uwagę zakres dat od 01.01.2011 do 20.06.2011.) oraz druga
za rok akademicki 2011/2012 (wzięto pod uwagę zakres dat od 03.10.2011 do 31.12.2011).
6.1. Kurs jęz. włoskiego
Zajęcia z języka włoskiego przeznaczone były dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych i
polegały na systematycznych 60-minutowych spotkaniach 1 raz w tygodniu w salach Parafii
Akademickiej pw. św. Ireneusza przy ul. Kilińskiego 132 w Częstochowie. Cena kursu wynosiła 80
zł / 1 osobę, z czego zostały pokryte koszty wynajmu sali, materiały niezbędne do przeprowadzenia
zajęć, materiały reklamowe, dyplomy dla uczestników na zakończenie kursu, w semestrze zimowym
natomiast również wynagrodzenie dla prowadzących kurs (w ramach umowy o dzieło).
W kursie wzięła udział następująca liczba osób:
- od 01.01.2011 do 07.06.2011 – 25 osób w 2 grupach.
- od 03.10.2011 do 31.12.2011. – 53 osoby w 4 grupach.
6.2. Kurs jęz. angielskiego
Fundacja Akademicka NA PROGU zorganizowała w 2011 roku kurs języka angielskiego dla studentów
oraz absolwentów uczelni wyższych. Zajęcia te odbywały się na poziomie ponadpodstawowym /
średniozaawansowanym PRE-INTERMEDIATE i polegały na systematycznych 60-minutowych

spotkaniach 1 raz w tygodniu, w sali Parafii Akademickiej pw. św. Ireneusza przy ul. Kilińskiego 132
w Częstochowie. Cena kursu wynosiła 80 zł / 1 osobę, z czego zostały pokryte koszty wynajmu sali,
materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, materiały reklamowe oraz dyplomy dla uczestników
na zakończenie kursu. Prowadzącą kurs była wolontariuszka Fundacji „Na Progu”: mgr Anna Kocik –
pedagog, nauczyciel języka angielskiego, posiadająca certyfikat Certificate in Advanced English
(CAE) [Uniwersytet Cambridge, Brytyjska Komisja Egzaminacyjna, Wielka Brytania].
W kursie wzięło udział 17 osób.
W kursie wzięła udział następująca liczba osób:
- od 14.03.2011 do 20.06.2011 – 17 osób w 1 grupie.
- od 03.10.2011 do 31.12.2011 – 30 osób w 2 grupach.
6.3.Kurs tańca towarzyskiego
W listopadzie 2011 rozpoczął się kurs tańca towarzyskiego, obejmującego takie tańce jak rumba,
cha-cha, samba, salsa, jive, tango, walc angielski, walc wiedeński. Kurs poprowadziła szkoła tańca
Velvet z Częstochowy. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w auli duszpasterstwa akademickiego
(ul. Kilińskiego 132 w Częstochowie). Odpłatność za semestr wynosiła 50 zł od osoby i obejmowała
10 spotkań po 60 minut. W kursie wzięło udział 31 osób.

III. PRACA ORGANÓW FUNDACJI
1. Spotkania i posiedzenia
W roku 2011 odbyło się 1 posiedzenie Rady Fundacji przy udziale Zarządu.

2. Przygotowanie wniosków o dotacje
Fundacja przygotowała i skierowała 4 wnioski o pozyskanie środków na ich realizację:
2.1. Do Fundacji Orange projekt: "Login: Italia". Projekt edukacyjno-kulturalny na temat promocji
języka włoskiego, kultury i sztuki włoskiej dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Projekt miał
być zrealizowany wspólnie z OPK Gaude Mater oraz Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w
Częstochowie. Kwota wnioskowana: 50 000 zł. Projekt nie otrzymał dotacji.
2.2. Do Credit Bank Agricole: "Wolą(tariusza) jest chęć!". Promocja wolontariatu wśród studentów,
obejmująca również przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, warsztatów
psychologicznych oraz podstaw masażu (z myślą o osobach niepełnosprawnych). Kwota
wnioskowana: 8600 zł. Projekt nie otrzymał dotacji.
2.3. Projekt "Wolą(tariusza) jest chęć!" - złożony do Urzędu Miasta. Kwota wnioskowana: 8000 zł.
Projekt nie otrzymał dotacji.
2.4. Projekt "Komunikacja w przyjaźni" złożony do Urzędu Miasta Cz-wy. Projekt przeprowadzony
wśród dzieci ze szkoły podstawowej nr 35. Przyznana dotacja w wysokości 300 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. UCHWAŁY
1) Uchwała Rady i nr 1/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 z dn. 19
czerwca 2011 roku
2) Uchwała Rady nr 2/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2011 z dn.
19 czerwca 2011 roku
3) Uchwała Rady nr 3/11 w sprawie odwołania Członków Zarządu z dniem upływu kadencji z dn. 19
czerwca 2011 roku
4) Uchwała Rady nr 4/11 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu z dn. 19 czerwca 2011 roku
5) Uchwała Rady nr 5/11 w sprawie odwołania Członka Zarządu z dniem upływu kadencji z dn. 19
czerwca 2011 roku
6) Uchwała Rady nr 6/11 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu z dn. 19 czerwca 2011 r.

VI. INFORMACJE FINANSOWE
1. Uzyskane przychody:

- spadek

0 zł

- zapis

0 zł

- środki pochodzące z odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych

0 zł

2. Poniesione koszty na:
- realizację celów statutowych środków pochodzących z odpłatnych
świadczeń realizowanych przez fundację

0 zł

- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

4 557,93 zł

- działalność gospodarczą

nie dotyczy

- pozostałe koszty

0 zł

VIII. DANE O:
a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji

0

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację

0 zł

c) Wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie

0 zł

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło

0 zł

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych

0 zł

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
(ESBANK Bank Spółdzielczy Oddział nr III/Częstochowa)

0,47 zł

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów
lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

0 zł

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości
kwot wydatkowanych na to nabycie

0 zł

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości
jednostkowej powyżej 5.000,- zł

0 zł

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa:

6 932,26 zł

Zobowiązania:
IX.

0 zł

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I

SAMORZĄDOWE (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja przeprowadziła jedno zadanie zlecone przez Urząd Miasta Częstochowy:
1) Projekt „Komunikacja w przyjaźni” był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy
na podstawie umowy CRU/2517/2011 ED-II.524.5.2011. Był to projekt edukacyjny przeprowadzony
w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie. Projekt został przeprowadzony w dniach 22-23
listopada 2011. W ramach projektu odbyły się dwa dni zajęć, po cztery godziny dziennie. Za pomocą
metod aktywizujących (drama, żywe rzeźby, tworzenie plakatów, "tron przyjaźni", mapa mentalna),
pracy samodzielnej oraz pracy w grupie został przedstawiony temat komunikacji w przyjaźni.
Zajęcia prowadziły wolontariuszki Fundacji: Agata Pańczyk i Hanna Ścipniak – studentki piątego roku
filologii polskiej.
Dofinansowanie przyznane zgodnie z umową CRU/2517/2011 w wysokości 300 zł, zostało
wydatkowane zgodnie z przeznaczenia oraz wydane w całości na realizację zadania.
Ogółem koszty zadania zleconego wynosiły 376,16 kwota powyżej dotacji została pokryta ze
środków własnych Fundacji.
W okresie sprawozdawczym za rok 2011 w dniu 25.11.2011. w Fundacji została przeprowadzona
kontrola przez Agatę Boral z ramienia Urzędu M. Częstochowy, z oceną końcową realizacji zadania:
dobrą.
Realizacja celów i osiągnięcie rezultatów deklarowanych w ofercie: b.dobrze
Opinia na temat wykonania zadania publicznego przez podmiot: b.dobrze

X. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.
Fundacja nie ma takich zobowiązań.

