Sprawozdanie z działalności
Fundacji „Razem Możemy Więcej”
przy Domu Dziecka w Kłodzku
w 2014 roku.
1. Podstawowe dane:
- nazwa fundacji: Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku
- siedziba fundacji: 57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1, tel. 601719801
- strona internetowa, adres e-mail: www.razemmozemywiecej.org.pl, dam@ng.pl
- nr i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000474442 z dnia 23.08.2013 r.
- REGON: 022228393
- NIP: 8831855547
- data rozpoczęcia działalności: 5.09.2013 r.
- Zarząd Fundacji:
1. Damian Ślak – prezes
2. Anna Nowożycka – wiceprezes
3. Joanna Białek – wiceprezes
- cele statutowe fundacji: Celami Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze
zadań publicznych m.in.:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. działalności charytatywnej,
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
7. ochrony i promocji zdrowia,
8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,

13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
16. wypoczynku dzieci i młodzieży,
17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
19. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
20. turystyki i krajoznawstwa,
21. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
23. ratownictwa i ochrony ludności,
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą,
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
27. promocji i organizacji wolontariatu,
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w
sferze zadań publicznych
- sposób realizacji celów: fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1.pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczenie na działalność Fundacji,
2.prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z domu dziecka, dzieci
samotnych, porzuconych, zaniedbanych wychowawczo i fizycznie, pozbawionych
opieki rodzicielskiej, dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3.prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
4.przyznawanie stypendiów i nagród,
5.wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej.

2. Formy realizacji celów statutowych:
A. Zbiórka publiczna
Do 30.10.2014 r. Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną na podstawie pozwolenie nr
ZZK.5311.03.2013.ZZK4 wydanego przez Starostę Kłodzka z przeznaczeniem na
wypoczynek dzieci i młodzieży z Domu zdiecka w Kłodzku oraz stypendia. Zbiórka
przeprowadzona jest w formie zbierania ofiar do zaplombowanych puszek kwestarskich
zgodnie z planem zbiórek oraz dobrowolnych wpłat na konto.
Zebrano następujące środki finansowe:
- do zaplombowanych puszek kwestarskich – 3628,60 zł
- dobrowolne wpłaty ma konto: 07 1140 2004 0000 3702 7486 9570 – 1450,00 zł
- zaksięgowane odsetki – 2,86 zł
Razem: 5081,46 zł
Wykorzystanie środków finansowych:
- na wypoczynek dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku (wyjazd do Pogórza k. Gdyni w
dniach 5-17 sierpnia 2014 r.) - 2906,50 zł
Koszty zbiórki publicznej:
za pozwolenie na zbiórkę publiczną – 82,00 zł
Niewykorzystane środki w kwocie 2029,96 zł zostaną wykorzystane na stypendia dla
uzdolnionej młodzieży oraz wypoczynek dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku.
28 listopada 2014 r. sprawozdanie ze zbiórki publicznej złożono Staroście Kłodzkiemu.
B. Wspieranie Domu Dziecka
Zakupiono 3 namioty na potrzeby Obozu Żeglarsko-Rekreacyjnego w Siemianach,
którego organizatorem jest Dom Dziecka w Kłodzku. Wartość namiotów to 3.297 zł.
W dniach 5-17 sierpnia 2014 r. czternastka dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku
przebywała na wakacjach w Pogórzu k. Gdyni. Fundacja sfinansowała wszystkie atrakcje, w
jakich mogły uczestniczyć dzieci. A były to: zwiedzania Akwanarium Gdyńskiego, rejsy po
porcie gdyńskim, po zatoce gdańskiej (Gdynia-Sopot, Gdynia-Hel-Gdynia, Sopot-Gdynia,
Gdańsk-Sopot), pobyt w parku linowym, zwiedzanie molo w Sopocie.
Koszt 2.906,50 zł został pokryty ze Zbiórki Publiczne.
25 października 2014 r. najstarsi wychowankowie Domu Dziecka w Kłodzku wraz z
wychowawcami udali się do Wrocławia do Teatru Komedii na przedstawienie "Szalone
Nożyczki". Bilety zostały sfinansowane przez Fundację z darowizny przekazanej przez
Towarzystwo Niemiecko-Polskie z Bensheim.

W grudniu 2014 r. młodzież Domu Dziecka w Kłodzku uczestniczyła w warsztatach
tworzenia stroików bozonarodzeniowych. Zajęcia zostały sfinansowane przez Fundację z
darowizny przekazanej przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie z Bensheim.
C. Granty, dotacje i dofinansowania projektów.
Fundacja pozyskała w ramach Projektu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dototację w wysokości
5.000 zł projektu „Rozwój Fundacji - budowa solidnych fundamentów”. Fundacja kupła
laptop, urządzenie wielofunkcyjne i pakiet programów dla księgowości - księga handlowa,
kadry płace, faktury.
Wartość projektu: 6.900,29 zł, wkład własny 1.900,29 zł.
W dniach od 20 listopada do 31 grudnia 2014 r. Zespołu Placówek
Socjoterapeutycznych w Kłodzku i Fundacja realizowały projekt „Młodzież przeciw
przemocy w szkole” w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i
przyjazna szkoła” mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i
profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i
placówkach województwa dolnośląskiego w 2014 r.
Projekt obejmował m.in. warsztaty artystyczno-psychologiczne oraz kulinarne dla 20
podopiecznych Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku, jak również promocję
projektu oraz przygotowanie wystawy prac stworzonych przez uczestników projektu.
16 grudnia 2014 r. w Kawiarni „Nota bene” w KCKRiS w Kłodzku odbyła się gala wystawa podsumowująca realizację projektu. W programie było przedstawienie teatralne pt.
„Herody”, wystawa prac plastycznych oraz degustacja potraw przygotowanych przez
młodzież.
Projekt „Młodzież przeciw przemocy w szkole” był jedynym realizowany w powiecie
kłodzkim w ramach tego programu.
Koszt zadanie: 13.020 zł, dotacja 9.320 zł
D. Projekty własne
Fundacja przeprowadziła I Konkurs Grantowy „Szkoła w działaniu”, w którym mogły
wziąć udział grupy nieformalne składające się z uczniów, nauczycieli i rodziców powstałe
przy szkole w ceu realizacji projektu. Projekty mogły dotyczyć: podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa

przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, działalności charytatywnej, pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób.
W ramach konkursu przewidziano przyznanie 8 grantów w wysokości 500 zł każdy.
Do I Konkursu Grantowego „Szkoła w działaniu” zgłoszonych zostało 9 wniosków, z których
wymogi formalne spełniło 8 projektów. Wnioski oceniała komisja niezależna od Fundacji.

Nr
wniosku

Nazwa grupy nieformalnej

Szkoła

Nazwa projektu

Termin
realizacji

001/I

Grupa Artystyczna w
Zespole Szkół
Ogólnokształcących w
Kłodzku

Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Kłodzku

Spotkanie
pokoleń

1.01.2015 –
30.06.2015

002/I

„Mali sportowcy na
start” przy Szkole
Podstawowej nr 6 w
Kłodzku

Olimpiada
1.05.2015 –
Szkoła Podstawowa nr 6 Sportowa klas I 30.06.2015
III

003/I

Nauczyciele
wychowania fizycznego
Zespół Szkół
i rehabilitacji przy
„Frajda na dwóch 1.02.2015 –
Intergracyjnych im.Jana
Zespole Szkół
kółkach”
3.06.2015
Pawła II
Integracyjnych im. Jana
Pawła II w Kłodzku

005/I

Zwiedzamy świat
Globtroterzy
Szkoła Podstawowa nr 6
z Tomkiem
10.12.2014 –
i poszukiwacze przygód im. Unii Europejskiej
Wilmowskim w 31.05.2015
SP 6 w Kłodzku

006/I

Detektywi przeszłości

Kłodzka Szkoła
Przedsiębiorczości

007/I

Robotyka „KSP”

Kłodzka Szkoła
Przedsiębiorczości

008/I

Stary Wielisław 15.12.2015 –
z historią w tle
31.04.2015
Robot klasy
„minisumo“

Zespół Szkół
Ogólnokształcących im.
Bolesława Chrobrego ,,Uchyl dzieciom
„Uchyl dzieciom nieba”
z Oddziałami
nieba 2014“
Dwujęzycznymi
w Kłodzku

5.12.201531.05.2015

5.12.201520.01.2015

009/I

Zespół redakcyjny
gazetki szkolnej
„Zawsze Coś...”

Zespół Szkół
Integracyjnych im.Jana
Pawła II w Kłodzku

Gazetka Szkolna

5.12.201530.06.2015

16 grudnia 2014 r. w auli Domu Dziecka w Kłodzku odbyło się wręczenie grantów w
ramach I Konkursu Grantowego „Szkoła w działaniu”. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele wszystkich ośmiu nagrodzonych projektów. Wręczenia certyfikatów
dokonywali: Tomasz Nowacki - prezes Banku Spółdzielczego w Kłodzku (główny fundator
grantów), Ryszard Jastrzębski - członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłodzku,
Valerie Jourdan - członek Rady Fundacji i Monika Ślak - dyrektor Domiu Dziecka w
Kłodzku.
Wszystkie projekty będą realizowane najpóźniej do 30 czerwca 2015 r.
Fundatorami grantów są: Bank Spółdzielczy w Kłodzku, który przekazał 2.000 zł i Fundacja –
2000 zł. Partnerem: Drukarnia Perfekta. Patronat medialny: TVK Kłodzko
E. Stypendia
Fundacja przyznała jedno stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie wypładane w
okresie listopad 2014 – czerwiec 2015 dla Katarzyny Tracz – kłodzczanki, skrzypaczki,
studentki Akademii Myzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Środki na stypendium pochodzą z niewykorzystanych środków ze Zbiórki publicznej.
F. Szkolenia, konferencje
24 stycznia 2014 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty społeczne „By móc żyć dalej”
organizowane przez Fundację NAGLE SAMI. Podczas warsztatów komplesowo omówiono
problematykę strat i pomocy dla osób po stracie zarówno osób dorosłych jak i dzieci.
Doświadczenie straty przedstawiona była ze strony psychologicznej, prawnej i
ubezpieczeniowej. W warsztatach ze strony naszej Fundacji wzięły udział: Joanna Białek,
Dorota Lipińska i Justyna Kasprolewicz.
Fundacja wzięła udział w konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2015 i jako jedyna złożyła wnioski do programu. Wnioskowano o
zapis umożliwiający zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w ramach Regrantingu.
Odpowiedni zapis znalazł się w Uchwal w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
7 października 2014 r, w Starostwie w Kłodzku odbyło się szkolenie w ramach Forum
Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego pod tytułem: Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach

pozarządowych współpracujących z wolontariuszami. W szkoleniu uczestniczyli: Anna
Nowożycka - wiceprezes Fundacji i Damian Ślak - prezes Fundacji.
9 grudnia 2014 r. prezes Fundacji wziął udział w konferencji "Kontraktowanie zadań
samorządu organizacjom pozarządowym sposobem na zwiększenie aktywności obywatelskiej
i skuteczności działań administracji publicznej" zorganizowanym przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Głównym tematem konferencji był regranting oraz budżet obywatelski i
inicjatywa obywatelska. Wszystkie te tematy będą wdrażane w Kłodzku.
G. Inne działania
7 czerwca 2014 r. jak co roku odbył się Festyn Rodzinny organizowany przez
supermarket E.Leclerc. W organizacje włączyła się nasza Fundacja oraz Dom Dziecka w
Kłodzku.
Fundacja wzięła udział w akcji „Masz Głos Masz Wybór”. W ramach akcji rozdawane
były ulotki, pojawiają się plakaty zachęcające do wzięcia udziału w wyborach. Mieszkańcy
dostawali biało-czerwone wstążeczki - wszystko po to, aby 16 listopada 2014 r. w wyborach
samorządowych wzięło udział jak najwięcej mieszkańców.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
- Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku nie prowadzi działalności
gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:
Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w
Kłodzku z dnia 8 listopada 2014 r.
§1
Przyznaje się stypendium dla Katarzyny Tracz w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane od
listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2014 Zarządu Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w
Kłodzku z dnia 10 grudnia 2014 r.
§1
Zatwierdza się wyniki I Konkursu Grantowego „Szkoła w działaniu”.
§2
Przyznaje się granty w wydokości 500 zł dla grup nieformalnych:

1. Grupa Artystyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku
2. „Mali sportowcy na start” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku
3. Nauczyciele wychowania fizycznego i rehabilitacji przy Zespole Szkół Integracyjnych
im. Jana Pawła II w Kłodzku
4. Globtroterzy i poszukiwacze przygód
5. Detektywi przeszłości
6. Robotyka „KSP”
7. „Uchyl dzieciom nieba”
8. Zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Zawsze Coś...”
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
5. Informacje o uzyskanych przychodach:
- W 2014 r. Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku uzyskała
ogółem 38.553,69 zł
24.140,65 zł ogółem dary finansowe, w tym:
4.861,00 zł - tylko ze zbórki publicznej
14.320,00 zł ogółem dotacje w tym:
5.000,00 zł - projekt FIO „Rozwój Fundacji – budowa solidnych fundamentów”
9.320,00 zł - projekt „Młodzież przeciw przemocy w szkole”
83,24 zł odsetki bankowe
6. Informacja o poniesionych kosztach:
- W 2014 r. Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku poniosła koszty
ogółem 26.608,92 zł
158.80 zł zużycie materiałów i energii
39,00 zł usługi obce - prowizje bankowe
11.322,69 zł pozostałe koszty rodzajowe – działalność statutowa
5.000,00 zł j.w. – koszty – projekt FIO „Rozwój Fundacji – budowa solidnych
fundamentów”
9.320,00 zł j.w. – koszty – projekt „Młodzież przeciw przemocy w szkole”
968,43 zł j.w. – koszty – projekt „Szkoła w działaniu”
7. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej Fundacji:
- W 2014 r. Fundacja zatrudniała do realizacji projektu 5 osób oraz 9 wolontariuszy
- Zarząd Fundacji i Rada Fundacji sprawują swoje funkcje nie pobierając wynagrodzenia.
- W 2014 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, nie przyznała i nie wypłacała
nagród ani premii, nie zaciągała zobowiązań.
- W roku 2014 Fundacja nie udzielała pożyczek.

- Fundacja Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku posiada rachunki
bankowe w mBanku:
Nr konta
Stan konta na 31.12.2014
75 1140 2004 0000 3802 7484 5114
07 1140 2004 0000 3702 7486 9570
32 1140 2004 0000 3902 7496 8156
61 1140 2004 0000 3102 7486 9571
21 9523 0001 0002 9489 2000 0001
Stan środków na 31.12.2014 r. wynosił:
− na rachunkach bankowych 14.418,13 zł,
− gotówka w kasie 616,84 zł

0,00 zł
1051,72 zł
9555,96 zł
3327,45 zł
483,00 zł

- Zobowiązania publiczno-prawne Fundacji na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły 12,00 zł
- Suma bilansowa Fundacji Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku na dzień
31.12.2014 r. wyniosła 15.046,97 zł.
8. Dane o działalności zleconej:
- zlecono Fundacji realizację projektu „Młodzież przeciw przemocy w szkole”
9. Informacje o rozliczeniach Fundacji (podatki)
- W 2014 r. Fundacja złożyła deklarację CIT-8, CIT8/O, CIT-D oraz ZUS ZPA, ZZA
10. Informacja o kontrolach:
Fundację skontrolowała Rada Fundacji.
11. Podsumowanie i wnioski końcowe.
Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku w 2015 r.
powinna doprowadzić do nadania fundacji statusu Organizacji Pożytku Publicznego, by móc
pozyskiwać 1% podatku przy rozliczeniach za rok 2015. Należy zadbać o podwyższanie
kapitału żelaznego, który na dzień 31.12.2014 r. wynosił 3300,00 zł. Fundacja powinna
doprowadzić do utworzenia fumduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży, który powinien
zacząć funkcjonować już od września 2015 r.
Zarząd Fundacji dziękuje dotychczasowym darczyńcom, którzy nam zaufali.

Do sprawozdania Zarząd dołącza bilans, rachunek wyników.
Przedstawiając sprawozdanie Zarząd Fundacji Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w
Kłodzku wnioskuje do Rady Fundacji o przyjęcie sprawozdania i bilansu oraz o udzielenie
absolutorium członkom Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku

Damian Ślak

Anna Nowożycka

Joanna Białek

prezes Fundacji

wiceprezes Fundacji

wiceprezes Fundacji

Kłodzko, 29.03.2015 r.

