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1. informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 

spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, darowizny pieniężne                                                 
zł 
1% dla organizacji pożytku publicznego                                          613.366,24. zł 

dotacje                                                                                                    33.351,12 zł.  

przychody ze sprzedaży świadczonych usług                                        21.390,00 zł. 

( organizowane obozy i szkolenia ) 

przychody z tytułu odsetek bankowych i różnic kursowych                     5.343,45 zł 

pozostałe przychody operacyjne – przeksięgowanie     15.729,25 zł 

   razem: 689.180,06 
2. informację o poniesionych kosztach na:  

                  a)realizację celów statutowych,      – 136.947,98 zł 
                  b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), – 1.887,00 zł 

                  c)działalność gospodarczą,      - 0,00zł 
       d)pozostałe koszty       – 17.583,92zł 
      4. Dane o: 

1. liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej,  -2 osoby,  

2. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem 
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej – 20.476,04zł 

3. członkowie zarządu nie pobierają świadczeń z tytułu zasiadania w 
zarządzie Fundacji, jedyną formą ich wynagrodzenia są świadczenia z tytułu 
wykonywania określonych zadań wynikających bezpośrednio z racji 
prowadzonych projektów,  

4. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 55.373,78..zł 
5. Fundacja nie udzieliła w roku 2011 żadnych gwarancji i poręczeń,  
6. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani udziałów czy też akcji w spółkach 

prawa handlowego,  
7. Nie nabyto nieruchomości,  



8. Nabyto następujące środki trwałe – sprzęt komputerowy oraz 
wyposażenie do biura o łącznej wartości 9753,00 oraz oprogramowanie 
komputerowe 2800,00zł 

9. Wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 
wartość aktywów – 544.329,54 zł, wartość zobowiązań - 544.329,54zł 

 
Fundacja w ramach działalności statutowej realizowała działania zlecone przez 

podmioty państwowe i samorządowe.  
 Składano deklarację CIT-8 oraz CIT8/0. Zapłacono podatek CIT-8  w wysokości 
491zł. 
 
 
 
Rok 2012 był  czwartym  rokiem działania Fundacji. Skupiliśmy się na: 
 
- zwiększeniu widoczności Fundacji poprzez udział w dużych imprezach  
- realizacji działań statutowych edukacyjnych  
 
 
Projekty/ Dotacje: 
„Słowiańska Inspiracja” -   Projekt ma na celu wprowadzić uczestników w magiczny i 
fascynujący świat Słowian sprzed 10 wieków. Jest to okres mało znany, bardzo pokrótce 
omawiany na lekcjach historii, można rzec zaniedbywany. My pragniemy to zmienić. Nasi 
przodkowie mieli niezwykle barwną i bogatą kulturę oraz tradycje. Aby pokazać całe 
bogactwo naszego dziedzictwa z tego okresu zorganizujemy pokazy filmowe, warsztaty, 
scenki rodzajowe, żywe lekcje historii. W ramach projektu  odbywają się warsztaty, pokazy 
filmowe, akcje zewnętrzne.  
"Słowiańska Inspiracja" jest projektem realizowanym w ramach Akcji 1. – Młodzież dla 
Europy, 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe programu "Młodzież w działaniu". 
 
 
 
W Partnerstwie: 
„Raz, dwa, trzy – Działaj Ty!” – projekt zwiększający partycypację młodzieży w Łodzi. W 
ramach projektu prowadzimy warsztaty i szkolenia dla młodzieży z zakresu procesów 
podejmowania decyzji, demokracji uczestniczącej, badania opinii. 
Finansowanie: Fundusz Szwajcarski  
 
Centrum Wolontariatu – partnerstwo nieformalne z Fundacją Edukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, projekt obejmował działania promujące wolontariat 
w organizacjach pozarządowych oraz za pośrednictwem programów Grundtvig seniorów oraz 
Wolontariat Europejski EVS.  
Naszym zadaniem była pomoc w organizacji Targów wolontariatu i ich obsługa, jak również 
prezentacja oferty wolontariatu i samej organizacji na targach. 
 
 
Piknik w Arboretum  Piknik "Lato pod drzewami" 
-  letni piknik w Arboretum w Rogowie to impreza plenerowa cyklicznie organizowana przez  
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW wraz z edukatorami Fundacji Rdukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa prowadzone były zajęcia dla całych rodzin o tematyce ekologicznej. 



Naszym zadaniem było przygotowanie zajęć plastycznych dla najmłodszych uczestników, 
dzieci wykonywały odbitki liści na materiale i wykonywały proporczyki. 
 
Cykl działań edukacyjnych Klub Przyjaciół  Kota Piotrka – To cykl zajęć edukacyjnych o 
tematyce kulturalnej, historycznej, czytelniczej kierowany do zorganizowanych grup 
szkolnych i przedszkolnych. 
Odbyły się warsztaty: 
– Historia Łodzi dla dzieci ok 200 osób 
- zabawy podwórkowe ok 30 osób 
- Kot Piotrek – zabawa z książką  - ok. 50 osób 
- warsztaty plastyczne na dzień Mamy i Taty – ok 120 osób 
 
 
Półkolonie dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu – cykl warsztatów „W zamku zaczyna się 
przygoda – wakacje ze sztuką” o tematyce kulturalno-  twórczej gdzie dzieci z Oświęcimia 
wspólnie wykonywały makietę starosłowiańskiego grodu, tworzyły prezenty dla rodziców 
ozdabiane technika decoupage i techniką szablonu, tworzyły teatrzyk cieni według 
scenariusza opartego na historii zamku, oraz grały w gry podwórkowe z całego świata 
poznając przy tej okazji inne kultury i zwyczaje. 
 
 
3 sektor – projekt w którym Fundacja brała udział jako beneficjent wypracowując procedury 
ułatwiające współpracę międzysektorową. Projekt realizowany dzięki dotacji POKL 5.4.2  
Ministerstwo pracy i polityki społecznej. 
 
 
W ramach współpracy rozwijającej projekt Inicjatywa Kulturalni w Łodzi wraz z 
partnerami: Toya sp.z o. o., Toya TM, Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego oraz Studiem Kreatywnym PROGRESIVO z udziałem partnerskim Urzędu 
Miasta Łodzi oraz pod patronatem Prezydent Miasta Hanny Zdanowskiej. Projekt wsparty 
finansowo poprzez grupę sponsorów biznesowych: SKANSKA, DALKIA, TOYA TM, 
ROSMANN, MANUFAKTURA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, CANAL+. Zrealizowaliśmy 
dwa projekty edukacyjne: konkurs PODOBNO oraz Igrzyska „Graj w Zapamiętaj”. 
Promujące postawy ekologiczne i współczesną historię regionu. Imprezy w których razem 
wzięło udział ok 4000 dzieci. 
 
Wizyty Studentów ze wschodu. W ramach współpracy przy projekcie wizyt studyjnych 
zajmowaliśmy się tłumaczeniem i pomocą przy obsłudze grupy studentów ze wschodu 
Europy (Mołdawia, Ukraina, Białoruś). W ramach tego programu młodzi liderzy życia 
społecznego przyjeżdżają do Polski aby zapoznać się z demokratycznymi przemianami 
których Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej. 
 
 
Warsztaty dla seniorów. (grudzień 2012).  Przeprowadzono zajęcia dla seniorów, na temat 
aktywnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Seniorom biorącym udział w 
łódzkich inicjatywach międzypokoleniowych prezentowano ciekawe metody pracy z 
dzieckiem w wieku przedszkolnym przy pomocy, arteterapii, dramy i sztuk plastycznych. 
 
 
Przeprowadzenie dwudniowego spotkania ewaluacyjnego dla grupy działającej w 
projekcie „Słowiańska Inspiracja”. Odbyło się szkolenie dla grupy młodzieży i aktywistów 
biorących udział w projekcie „Słowiańska Inspiracja”. Omówiono stosowane metody pracy, 



szanse na rozwój projektu w przyszłości, możliwe źródła jego dalszego finansowania oraz 
podział ról w zespole działającym przy projekcie. 
 
Przeprowadzenie warsztatów „Wczesnośredniowieczny  Szyk” dla grup biorących udział 
w projekcie „Słowiańska Inspiracja: pt :– w tym zajęcia z krojenia strojów słowiańskich, 
szycia przy użyciu metod tradycyjnych oraz farbowania tkanin. W zajęciach udział wzięli 
zainteresowani powrotem do danych zwyczajów i tradycji i miłośników żywej historii. 
 
 
 
Organizacje współpracujące: 
- Fundacja FERSO 
- Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl 
- Fundacja Arte Ego 
- Federacja Łódzkich Organizacji Pozarządowych  
- organizacje międzynarodowe 
- Progresivo – studio kreatywne 
- TOYA TM 


