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1. DANE FUNDACJI 
 

 Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia,  27-520 Ożarów, Jankowice 38,  

tel. (15) 839 30 60,   

 konto: Bank Pekao SA oddział w Opatowie – 14 1240 2773 1111 0010 1234 0775 

 konto Funduszu Stypendialnego: Bank Pekao SA oddział w Opatowie –                         

81 1240 2773 1111 0010 1234 1121 

 adres  e-mail: fundacja@chlebzycia.org.pl    

 KRS 0000132424, data wpisu do  KRS - 25.09.2002 r. 

 data wpisu do rejestru OPP – 23.04.2004 r.  

 NIP 522 26 58 352, REGON  015253850 

 
 WŁADZE FUNDACJI 

 
 Prezes Zarządu Fundacji– s. Małgorzata Chmielewska;  

 Wiceprezes Zarządu Fundacji – Wojciech Smajkiewicz; 

 Członek Zarządu Fundacji – Tamara  Kwarcińska-Smajkiewicz;  

 Członek Zarządu Fundacji – Maciej Rayzacher. 

 
 CELE STATUTOWE FUNDACJI 

 
 Działalność wspierająca edukację i wychowanie, a także organizowanie wypoczynku 

dla ubogich dzieci i młodzieży. 

 Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

osób i rodzin. 

 Pomoc osobom bezdomnym. 

 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

 Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja 

zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej 

utratą. 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

 Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii. 
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 ZASADY  FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
Misją Fundacji jest ułatwianie reintegracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym i zmarginalizowanym oraz przeciwdziałanie ich bierności i bezradności.  

Jej podstawowym, strategicznym celem działania jest poprawa sytuacji osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

Fundacja w roku 2015 realizowała cele statutowe skupiając się wokół dwóch najważniejszych 
działań: 
 
  Wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich 

środowisk wiejskich. Stworzony został fundusz stypendialny i oferta zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadpodstawowych, studentów;  

 Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja 

zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej 

utratą i przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

 
Obszarem, na którym Fundacja aktualnie realizuje swoje działania są tereny wiejskie w 

województwie świętokrzyskim (powiat opatowski, ostrowiecki). 

 
Działalność wspierająca edukację, wychowanie były realizowane w ramach nieodpłatnej 

działalności statutowej w programach:  

 
1. Fundusz Stypendialny „Podaruj mi szkołę” - organizujemy pomoc stypendialną uczniom 

i studentom wywodzącym się z ubogich środowisk wiejskich. Program „Fundusz 

stypendialny - Podaruj mi szkołę” to objęcie opieką stypendialną grupy ubogich dzieci - 

każde wybrane dziecko, po konsultacji ze szkołami, pomocą społeczną i katechetami 

otrzymuje pomoc w wysokości  od 100 do 350 złotych miesięcznie w formie gotówki lub 

zapłaty za internat, książki bądź zajęcia dodatkowe. Warunkiem otrzymania pomocy jest 

kontynuowanie nauki i pozytywne oceny na zakończenie semestru. Poza systemem 

stypendialnym oferujemy dzieciom - mieszkańcom okolicznych wsi spotkania edukacyjne 

i rozrywkowe. 
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2. Centrum Edukacji i Kultury - to stałe miejsce spotkań we wsi Nagorzyce, oferta zajęć 

pozalekcyjnych, wspólnych wycieczek i zajęć edukacyjnych pod okiem doświadczonych 

instruktorów. 

Program „Fundusz Stypendialny” 
 

Program Fundusz Stypendialny Podaruj mi szkołę na stałe jest wpisany w działalność Fundacji 

Domy Wspólnoty Chleb Życia. Pomagamy uczniom i studentom, przede wszystkim z 

województwa świętokrzyskiego. Pomoc stypendialną mogą uzyskać ci z nich, których rodziny 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a którzy jednocześnie swoimi ocenami i podejściem 

do obowiązku szkolnego pokazują, że chcą się uczyć. 

Kierujemy się regulaminem Funduszu Stypendialnego, który znajduje się na stronie 

internetowej Fundacji. 

 Stypendium mogą otrzymać uczniowie od III klasy gimnazjum, poprzez liceum, 

technikum, szkołę zawodową aż do ukończenia nauki w szkole policealnej, w przypadku 

studentów do czterech lat od egzaminu maturalnego. W 2015 roku pomoc stypendialną 

otrzymało 601 uczniów, studentów i słuchaczy szkół policealnych. Z tej liczby 124 to nowo 

przyjęci stypendyści, a 138 to ci, którzy zakończyli pobieranie stypendium w 2015 roku. 

Tabela 1. Liczba wypłaconych stypendiów oraz łączna kwota wypłat (w złotych) w 

poszczególnych miesiącach 2015 roku. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
482 456 457 480 481 479 200 191 251 432 442 459 

115 397 109 999 108 547 113 440 113 834 115 959 35 746 35 038 51 551 109 624 113 506 122 691 
 

 Tabela 1 przedstawia jak szczegółowo kształtowała się liczba wypłaconych stypendiów 
i ich łączna wysokość w poszczególnych miesiącach 2015 roku. W okresie lipiec – sierpień 
stypendium nie otrzymują słuchacze szkół policealnych, a w okresie lipiec – wrzesień studenci. 
Brak stypendium w okresie wakacji ma mobilizować młodzież do intensywnego szukania pracy 
wakacyjnej.  

W 2015 roku łącznie wypłaciliśmy 4 810 szt. stypendiów na łączną kwotę  

1 145 332 zł.  

Minimalna kwota stypendium wynosi 100 zł, maksymalna zależy od etapu kształcenia - do 

ukończenia szkoły średniej uczniowie mogą otrzymać 250 zł, studenci do 350 zł.  
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W 2015 roku 97 stypendystów otrzymało stypendia pozaregulaminowe. Były to 2 

uczennice z II klasy gimnazjum; 1 uczeń liceum i 1 studentka, którzy mieli przedłużony okres 

pobierania stypendium; 1 student, który otrzymywał pomoc na podstawie odrębnej umowy; 1 

studentka i 8 maturzystek, które jednorazowo otrzymały w lipcu dodatkowe stypendium na 

pokrycie kosztów przejazdu. Zwiększone kwoty stypendiów otrzymało również 29 uczniów i 

studentów, którzy byli beneficjentami funduszu Państwa Trzeciakowskich oraz 54 studentów I 

roku studiów dziennych. Wszystkie stypendia pozaregulaminowe były wypłacone na podstawie 

uchwał Zarządu Fundacji. 

Stypendia są wypłacane systematycznie co miesiąc. Uczniowie otrzymują je przez cały 

rok kalendarzowy. Studenci i słuchacze szkół policealnych tylko w miesiącach nauki tj. 

studenci przez 9 miesięcy, słuchacze przez 10. Pieniądze w większości są przekazywane na 

konta bankowe stypendystów. W grudniu 2015 roku było to 80,43%. W tym samym miesiącu 

bezpośrednio w szkołach stypendium odebrało 15,65% uczniów, w Domach Wspólnoty Chleb 

Życia i współpracujących ośrodkach 2,83%, u wolontariuszek 0,22% i za pośrednictwem 

poczty 0,87%. Najdroższą formą przesyłania stypendium jest przekaz pocztowy, ale 

korzystamy z niego tylko w uzasadnionych sytuacjach.  

 Do obowiązków Fundacji, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, należy przekazanie informacji PIT8-C stypendystom i odpowiednim urzędom 

skarbowym. Wywiązaliśmy się z tego obowiązku w ustawowym terminie i wysłaliśmy  

PIT8-C za 2014 rok do 633 stypendystów i 41 urzędów skarbowych. Fundacja Domy 

Wspólnoty Chleb Życia jest organizacją działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W związku z tym od 17 stypendystów, którzy w 2015 roku 

przekroczyli łączną kwotę stypendiów 3 800 zł, pobraliśmy podatek i przekazaliśmy go do 

urzędu skarbowego; łączny podatek od tych stypendystów wyniósł 3 626 zł.   

 Przez cały 2015 rok poza wypłatą stypendiów staraliśmy się razem z fundatorami 

stypendiów wspierać naszych beneficjentów różnymi innymi formami pomocy. Pomogliśmy 

przy organizacji wyjazdów letnich (również za granicę) i zimowych, przy przekazywaniu 

nowych i używanych laptopów, tabletu i paczek, przy obdarowywaniu różnymi prezentami. Na 

początku 2015 roku zakończyliśmy tworzenie strony internetowej dedykowanej naszym 

stypendystom (możliwość zalogowania tylko dla aktywnych stypendystów). Głównym celem 

tej strony internetowej jest przybliżenie działalności Fundacji, a w szczególności Funduszu 

Stypendialnego, przekazywanie informacji o różnych profilach szkół i kierunkach studiów, 

innych stypendiach. Ponadto znajduje się tam regulamin Funduszu Stypendialnego, wszystkie  
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informacje dotyczące przysyłania dokumentów, ocen, kontaktu z fundatorem oraz informacje 

socjalno-prawne. Jest również zakładka, na której są umieszczane listy od stypendystów 

kierowane do stypendystów oraz zdjęcia. Serwis został stworzony dzięki pomocy finansowej 

współpracującej z nami organizacji, a redagowany jest obecnie przez wolontariuszkę. W 

niewielkim stopniu pomogliśmy również przy organizacji integracyjnego spotkania dla 9 

maturzystek. Czterodniowy pobyt w Warszawie z noclegiem, wyżywieniem i zwiedzaniem 

miasta przygotowała była stypendystka. 

 W 2015 roku na program Fundusz Stypendialny fundatorzy wpłacili 1 509 971,20 zł. Z 

tej kwoty 86,87% to wpłaty od indywidualnych darczyńców (najczęściej comiesięczne), a 

13,13% to wpłaty od innych fundacji i organizacji. Koszty obsługi programu w 2015 roku 

wyniosły 150 966,06 zł. - jest to 10% wszystkich wpłat w 2015 roku. Do kosztów tych 

zaliczamy koszty zatrudnienia dwóch pracowników na pełen etat i jednego na pół etatu, opłaty 

za przekazywanie stypendiów, koszty funkcjonowania biura (opłaty za telefon, internet, 

korespondencja, artykuły papiernicze, drukarka itp.) oraz wydatki związane z wyjazdami do 

kandydatów do stypendium. Pieniądze na pokrycie kosztów obsługi programu pochodziły z 

pobieranych zgodnie z regulaminem 5% od każdej wpłaty, w 2015 roku było to 73 153 zł co 

pokryło koszty w 48,46%; części funduszy pochodzących z 1%, było to 59 069,85 zł co 

pokrywa w 39,13% koszty oraz z indywidualnych wpłat fundatorów.  

  Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Entraide, Fundacją Pomóżmy Dzieciom, 

Fundacją Dać Szansę oraz z funduszem pp.Trzeciakowskich. 

Fundacja Entraide w I półroczu 2015 ufundowała 17 stypendiów, w wakacje 4, a w II półroczu 

16 stypendiów; wszystkie stypendia były w tej samej kwocie tj. 100 zł. W grudniu 2015 

wszyscy stypendyści otrzymali jako prezent jednorazowo zwiększone stypendium  do kwoty 

200 zł.  

           Fundacja Pomóżmy Dzieciom przekazała pieniądze na 17 stypendiów dla uczniów przez 

cały rok szkolny, w okresie wakacji otrzymało je 8 stypendystów. 

Fundacja Dać Szansę ufundowała 12 stypendiów w I półroczu 2015 roku, w wakacje 5 a 10 

stypendiów w II półroczu. Stypendia były w różnej wysokości. 

Fundusz im. Witolda i Zofii Trzeciakowskich oraz Ich syna Witolda Trzeciakowskiego 

przekazuje fundusze na dodatkowe stypendia dla najlepszych pod względem nauki, zachowania 

i aktywności stypendystów. Wysokość stypendium może ulec zmianie co półrocze, w 

zależności od osiągniętych wyników. W I półroczu 2015 roku wyróżnienie to otrzymało 26 

stypendystów, a w II półroczu 25. 
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 Znając sytuację naszych stypendystów i wiedząc z jakimi problemami się zmagają, 

kolejny rok udzieliliśmy im dodatkowej pomocy. Otrzymali ją studenci I roku studiów 

dziennych, którym trudno jest podjąć prace dorywcze. Pomoc ta to zwiększenie stypendium o 

100 zł w czasie I roku studiów. Fundusze pochodziły z tzw. funduszu rezerwowego. W I 

półroczu zwiększone stypendium otrzymało 28, a w II półroczu 35 studentów. 

 Jednym z warunków zakwalifikowania się kandydata do Funduszu Stypendialnego jest 

wizyta pracownika Funduszu w domu kandydata. W 2015 roku koordynatorka programu była 

na 4 kilkudniowych wyjazdach. Poza wizytami u kandydatów koordynatorka odwiedziła kilka 

szkół przedstawiając dyrekcji i pedagogom szkolnym informacje o Funduszu Stypendialnym, 

zachęcała również do uważnego przyjrzenia się sytuacji uczniów tak, aby jak najskuteczniej 

można było im pomóc. W pilnych sytuacjach kandydatów wizytują inni  pracownicy Fundacji 

mieszkający w województwie świętokrzyskim.  

Zgłoszenia do Funduszu Stypendialnego otrzymujemy przede wszystkim bezpośrednio od 

młodych ludzi lub ze szkół.  

W działaniach Funduszu Stypendialnego dużą rolę odgrywają pedagodzy szkolni i 

wolontariusze. Ściśle współpracujemy z kilkoma szkołami w Ostrowcu Świętokrzyskim, z 

dwoma w Opatowie, Sandomierzu i Ożarowie oraz ze szkołą w Bodzentynie, Topoli 

Królewskiej, Eko „Szkołą Życia” w Wandzinie i innymi.  Współpraca ze szkołami pozwala 

nam szybko reagować w przypadku różnych problemów. W 2015 roku współpracowaliśmy z 

czterema wolontariuszami.  

  Ważnym elementem pracy Funduszu Stypendialnego jest realizacja kontaktu 

stypendysta – fundator. Najczęściej polega to na pośredniczeniu w przekazywaniu 

korespondencji, o ile fundator zastrzegł anonimowość. W przypadku, kiedy zgadza się podać 

swój adres, korespondencja odbywa się bezpośrednio. Każda osoba, która wpłaca na Fundusz 

Stypendialny otrzymuje informację komu ufundowała stypendium. Później staramy się  

przekazywać istotne informacje o podopiecznym, o jego osiągnięciach szkolnych i kontynuacji 

nauki. Stypendystów zachęcamy, aby bez naszego udziału pisali do darczyńcy. Każdy fundator 

otrzymuje także podziękowanie za dokonane wpłaty, które jest jednocześnie informacją 

potwierdzającą ich wysokość. Taką korespondencję wysłaliśmy za wpłaty w II półroczu 2014 

roku i za wpłaty w I półroczu 2015 roku.     

 W czerwcu 2015 roku koordynatorka brała udział w konferencji zorganizowanej przez 

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości nt. „Skuteczna komunikacja: idea, filozofia,  
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strategia, język”. W lipcu 2015 obie pracownice Funduszu Stypendialnego ukończyły szkolenie 

z zakresu ochrony danych osobowych.  

 
 

Program „Centrum Edukacji i Kultury 
im. bł. o. Daniela Brottier” w Nagorzycach 

 
W 2007 roku na podstawie umowy użyczenia na okres 20 lat Gmina Waśniów Fundacja 

przekazała w bezpłatne użytkowanie budynek dawnej szkoły oraz domu nauczyciela. Budynek 

dawnej szkoły został użyczony Wspólnocie Chleb Życia na prowadzenie działań statutowych. 

W budynku domu nauczyciela po gruntownym remoncie Zarząd postanowił rozpocząć 

działalność przedszkola dla dzieci z okolicznych miejscowości oraz stworzyć świetlicę na 

zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży. 

Punkt przedszkolny „Wesoły Miś” jest niepublicznym punktem przedszkolnym, które zostało 

zarejestrowane w Urzędzie Gminy Waśniów 12 sierpnia 2010 roku pod numerem 2. Placówka 

zapewniała warunki lokalowe dla 2 grup przedszkolnych otwarte przez cały rok z przerwą 

wakacyjną ustaloną przez Zarząd (w 2015 roku był to sierpień). Pobyt i zajęcia  dzieci w 

przedszkolu trwały od godziny 9:00 do 14:00. W trakcie pobytu dzieci zapewniony miały jeden 

posiłek, który był przygotowywany przez zatrudnioną przez Fundację kucharkę. 

Do punktu przedszkolnego uczęszczało w okresie sprawozdawczym 20 dzieci. Stała kadra 

pedagogiczna liczyła dwie osoby z wykształceniem kierunkowym. Dzieciom zapewnialiśmy 

zajęcia z rytmiki prowadzone przez osobę z uprawnieniami oraz zajęcia z języka angielskiego 

które prowadziła szkoła językowa. Nasz punkt przedszkolny zapewniał wszechstronny, 

bezpieczny i radosny rozwój wszystkim uczęszczającym dzieciom. Przedszkolaki 

uczestniczyły w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych w 

przedszkolu i poza nim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dodatkowe: język 

angielski, warsztaty plastyczne, warsztaty rytmiczne, które wzbogacają ofertę edukacyjną 

naszej placówki. Zajęcia rytmiczne odbywały się raz w tygodniu. Dzieci brały aktywnie brały 

udział we wszystkich oferowanych zajęciach, a praca z nimi układa się bardzo dobrze. Podczas 

zajęć  rytmiki zastosowano takie formy jak: taniec, rytm, zabawy dziecięco muzyczno-

ruchowe, improwizacja, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych oraz 

propagowanie muzyki klasycznej.  

Dzieci zapoznawały się z prostymi pojęciami muzycznymi oraz zapisem nut.  

Ćwiczyły emisję głosu, pamięć oraz dykcję. Na zajęciach z rytmiki były realizowane cele,  
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które za zadanie miały rozwijać estetykę, sprawność ruchową oraz korygować wady postawy i 

mowy. Zajęcia świetnie integrowały dzieci czego efektem była dobra atmosfera i współpraca  

w grupie.  

W ramach zajęć w punkcie przedszkolnym organizowane były też obchody świąt kościelnych, 

państwowych i okolicznościowych m.in:  Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Niepodległości, 

Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, Mikołajki, Dzień Matki i Ojca, 

Dzień Babci i Dziadka. W trakcie przygotowań do uroczystości dzieci zapoznawały się z 

symboliką świątecznych tradycji. Wraz z opiekunami obie grupy przedszkolaków 

przygotowały Jasełka, na które to przedstawienie zostały zaproszone rodziny dzieci. Staraliśmy 

się aby proponowane zajęcia rozwijały u dzieci potrzebę dbania o najbliższych, najbliższe 

otoczenie umiejętności dbania o przyrodę i zwierzęta.  

Wychowawczynie realizowały zajęcia w formie zabawy mające na celu integrowanie dzieci i 

uczczenia ich współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do 

końca. Dzieci uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, 

przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Wyniki 

pracy związane z opanowaniem przez dzieci nawyków kulturalnych i higienicznych były 

widoczne po paru tygodniach uczęszczania do punktu przedszkolnego.  

Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami było zdobycie 

ich zaufania, co w dużej mierze zostało osiągnięte. Na to zaufanie trzeba było sobie jednak 

zasłużyć przejawiając prawdziwą troskę o ich dzieci. Świadomość, że dostęp do nauczyciela 

nie jest przywilejem lecz prawem owocuje ciepłymi i życzliwymi relacjami. 

Dużym wydarzeniem dla dzieci była zorganizowana w lipcu 2015 roku wycieczka do 

Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Po dotarciu na miejsce obiekt od razu bardzo 

przypadł dzieciom do gustu. Liczne alejki spacerowe, pomosty nad fosami z wodą, kuźnia i 

koło młyńskie kusiły do zabawy. Ogromne wrażenie na przedszkolakach zrobił zaczarowany 

ogród, magiczne drzewo, krzywe zwierciadło i zamek smoka. Najwięcej jednak atrakcji 

przeżyły dzieci podczas bajkowej podróży zaczarowanym pociągiem. Ciekawostką było 

wykorzystanie projektorów multimedialnych do prezentacji bajek i ich głównych bohaterów. 

Na zakończenie wycieczki dzieci zjadły obiad i w doskonałych humorach wróciły do domów. 

Punkt przedszkolny został wzbogacony o nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. W 2015 roku 

wykonano także malowanie sal dydaktycznych, łazienek, szatni, zakupiliśmy nowe krzesła i 

stoliki, zabawki, zapewnialiśmy dowóz dzieci do przedszkola z miejscowości położonych z 

dala od punktu przedszkolnego.  
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W 2015 roku w punkcie przedszkolnym dzieci miały zapewnione: 
 
 opiekę przez 5 dni w tygodniu przez  6 godzin dziennie; 

 zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego prowadzone raz w tygodniu; 

 organizację okolicznościowych imprez (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, zabawa 

andrzejkowa, Jasełka, pożegnanie przedszkolaka) podczas których dzieci miały 

możliwość prezentowania zdobytych umiejętności. Niektóre z tych uroczystości weszły 

na stałe w kalendarz imprez i mają na celu wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, 

budzenie szacunku do starszych;  

 uczestnictwo w dodatkowych zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach 

organizowanych w przedszkolu, które wzbogaciły ofertę edukacyjną; 

 zajęcia z rysunku i plastyki; 

 gry i zabawy rozwijające umiejętności manualne; 

 jeden posiłek i owoce.  

 
W 2015 roku punkt przedszkolny był częściowo finansowany przez Gminę Waśniów oraz z 

dotacji, darowizn i odpisu 1% pozyskane przez Fundację. Dotacja z Gminy Waśniów wyniosła 

44 025,60 zł. Została ona przeznaczona na: 

- wynagrodzenia wychowawców w punkcie przedszkolnym,  

- zajęcia języka angielskiego,  

- olej opałowy,  

- środki czystości, 

- materiały na zajęcia. 

22 września 2015 roku został złożony wniosek do Urzędu Gminy w Waśniowie na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania punktu przedszkolnego w roku 2016. 
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Zestawienie kosztów punktu przedszkolnego ze wskazaniem źródła finansowania 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

116 947,22

razem 1,00%
dotacja 

waśniów wkład własny

1 ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 883,76 0,00 0,00 1 883,76
2 OLEJ GRZEWCZY 6 063,55 4 053,55 2 010,00 0,00
3 POLISA - UBEZPIECZENIE BUDYNKU 1 897,25 648,00 0,00 1 249,25
4 POZOSTAŁE /GAZ, ŻARÓWKI/ 210,00 210,00 0,00 0,00
5 ZAJĘCIA RYTMIKI 3 795,00 3 795,00 0,00 0,00
6 ZAJĘCIA JĘZ. ANGIELSKIEGO 6 480,00 6 120,00 360,00 0,00
7 ŚRODKI CZYSTOŚCI 1 079,13 874,45 204,68 0,00
8 WODA 84,59 0,00 0,00 84,59
9 WYNAGRODZENIA 76 352,53 17 043,92 41 202,77 18 105,84

10 WYPOSAŻENIE /ZABAWKI/ 1 025,79 768,93 0,00 256,86

11
ART. BIUROWE /DYPLOMY, DZIENNIKI, 
KSIĄŻKI, GRY/ 3 810,71 1 764,22 190,82 1 855,67

12 ART. SPOŻYWCZE 1 838,99 1 717,60 0,00 121,39

13
PRZEGLĄD INSTALACJI 
KOMINOWEJ,POMIARY ELEKTRYCZNE 75,00 0,00 0,00 75,00

14 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 733,36 0,00 57,33 676,03
15 ART. REMONTOWO-BUDOWALNE 610,31 0,00 0,00 610,31
16 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 166,05 0,00 0,00 166,05
17 PALIWO 9 064,20 8 564,21 0,00 499,99
18 BADANIA PRACOWNIKÓW 258,00 0,00 0,00 258,00
19 TRANSPORT 700,00 700,00 0,00 0,00
20 BILETY WSTĘPU 819,00 819,00 0,00 0,00

116 947,22 47 078,88 44 025,60 25 842,74

PUNKT PRZEDSZKOLNY 01.01.2015 – 31.12.2015
KOSZTY FUNKCJONOWANIA RAZEM

W TYM:
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Świetlica jest miejscem, w którym dzieci i młodzież mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić 

czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W 2015 roku kontynuowaliśmy funkcjonowanie 

świetlicy dla dzieci i młodzieży na piętrze budynku nauczyciela. Ze świetlicy jak i oferowanych 

zajęć pozalekcyjnych korzystały dzieci i młodzież z okolicznych wiosek. Celem działalności 

świetlicy była integracja środowiska wiejskiego poprzez organizowanie różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu, głównie dla dzieci i młodzieży, jak i  kursów i szkoleń dla dorosłych 

oraz spotkań stowarzyszenia z niepełnosprawnymi. Zajęcia odbywały się wg ustalonego 

harmonogramu. 

 Tak jak w latach ubiegłych prowadzenia działalności świetlica była czynna 6 dni w 

tygodniu w godzinach popołudniowych (od wtorku do piątku od 16.00 do 20.00, w 

weekendy od 14.00 do 20.00). 

 Do opieki nad młodzieżą był zatrudniony opiekun, który pełnił nadzór nad realizacją 

statutowych celów i zadań świetlicy wiejskiej. 

 Organizowaliśmy wyjazdy, wycieczki. W kwietniu 2015 roku grupa 50 - osobowa 

pojechała na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Byli to beneficjenci zajęć świetlicy 

jak również dorosłe osoby niepełnosprawne. W miesiącu sierpniu roku 

sprawozdawczego grupa 37 osób pojechała na 6-dniowe wakacje do Krynicy Morskiej. 

Zapewniliśmy wyżywienie, nocleg i wiele atrakcji m.in.: rejs po Bałtyku, zwiedzanie 

starówki gdańskiej, zwiedzanie statku- muzeum „Sołdek”, statku „Błyskawica”. 

Zorganizowana była też wycieczka do Fromborka.  

 Prowadziliśmy zajęcia muzyczne. Zajęcia koła muzycznego odbywały się regularnie 3 

razy w tygodniu. W zależności od potrzeb uczniów bądź organizowanych imprez trwały 

od czterech do pięciu godzin. Frekwencja na zajęciach była zmienna w zależności od 

przygotowywanego repertuaru na daną okoliczność. Zapisanych było 30 uczniów w 

dwóch grupach: instrumentalnej i wokalnej. Problematyka zajęć dostosowana była do 

wieku, zdolności i umiejętności dzieci. Zajęcia obejmowały takie formy aktywności 

muzycznej jak: śpiew, słuchanie muzyki, grę na instrumentach, ruch z muzyką. Zajęcia 

te miały charakter umuzykalniający. Cyklicznie utworzone zespoły prezentowały swoje 

umiejętności podczas wielu występów.  W styczniu 2015 roku wystąpili podczas XXIII 

Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rudkach. Kolejnymi okazjami do 

pokazania się publiczności były koncerty: podczas odpustu parafialnego w 

Nagorzycach, koncert andrzejkowy w Remizie Straży Pożarnej w Witosławicach, 
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podczas długiego weekendu majowego. Zespoły pod opieką zatrudnionego instruktora 

uświetniły także zabawę mikołajkową w naszej świetlicy.    

 Prowadziliśmy zajęcia matematyczne w których uczestniczyło ogółem 20 osób. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Osoby uczestniczące w spotkaniach były 

podzielone na 3 grupy wiekowe. Uczniowie uczestniczący na zajęciach mogli rozwijać 

swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały 

tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć 

wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania 

uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów, rozbudzały 

ich pasję poznawczą, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia 

jak również wyrabiały  poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z 

przyjętych na siebie obowiązków i umocniło więzi koleżeńskie. 

 Nieprzerwalnie prowadziliśmy zajęcia plastyczne. W zajęciach wzięło udział 15 

dzieci, które poprzez kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – 

rozwijały ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania 

celu. Uczyły się też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudzając zaciekawienie i 

wrażliwość. Zajęcia pomagały również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. 

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania 

zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei 

skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do 

wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą było 

zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego 

wypowiadania się poprzez twórczość. Zajęcia pozwoliły na utrwalenie i przybliżanie 

treści, umożliwiając poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami 

plastycznymi. Rozwijały umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie 

nawzajem oraz wzmacniały, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i 

własne możliwości. Dzieci w trakcie zajęć tworzyły różnego rodzaju prace plastyczne i 

poznawały rożne techniki, tworzywa, rodzaje materiałów i sposobów ich łączenia. Brały 

udział w konkursach, kiermaszach świątecznych, wystawach plastycznych mogąc w ten 

sposób zaprezentować swoje dzieła szerszej publiczności. 

 Dzięki wielofunkcyjnemu boisku udało nam się rozegrać kilka meczów: mecz piłki 

nożnej, piłki siatkowej, koszykówki. Wszyscy chętni brali w nich udział, a pozostali 

kibicowali. Odbyły się również zawody sprawnościowe, w tym m.in. skakanie w 
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workach, przeciąganie liny, czy sztafeta na czas. Chłodniejsze dni spędzali w świetlicy. 

Tam dzieci i młodzież  korzystali z komputerów. 

 Przez cały rok szkolny prowadziliśmy zajęcia języka angielskiego, które odbywały się 

1 raz w tygodniu. W spotkaniach uczestniczyło 18 osób. Celem zajęć było utrwalenie i 

poszerzenie zagadnień gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych oraz 

fonetycznych omawianych na zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy zajęć mieli możliwość 

rozwijania wszystkich kluczowych kompetencji językowych: mówienia, kreatywnego 

pisania, słuchania i czytania ze zrozumieniem znajomość funkcji i środków 

językowych. Poza rozwiązywaniem testów konkursowych z ubiegłych lat, pracowali 

nad tworzeniem pisemnych i ustnych wypowiedzi na konkretne tematy, pisali historyjki 

na podstawie wylosowanych kart obrazkowych w różnych czasach gramatycznych, 

grały w anglojęzyczne domino, czytały lekturę w języku angielskim. 
 Przeprowadziliśmy także kurs fotograficzny. Na kurs złożyło się siedem spotkań 

tematycznych, jednodniowy plener fotograficzny oraz podsumowująca kurs, 

prezentacja prac jego uczestników. W kursie uczestniczyło 8 osób.  

 W grudniu roku sprawozdawczego dzieci i młodzież korzystająca z zajęć oferowanych 

na świetlicy oraz z innych atrakcji mogła obejrzeć przedstawienie pt.  „Złota rybka”, 

które zaprezentowali aktorzy z Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc.  

Pracownicy świetlicy (2 osoby) zatrudnieni byli na pełen etat. Sekcje plastyczne, muzyczne, 

języka angielskiego, matematyczne prowadzili instruktorzy na podstawie umowy – zlecenia. 

Są to osoby komunikatywne, kreatywne i w pełni zaangażowanie w swoją pracę. Koszty 

utrzymania świetlicy takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne,  zakup wyposażenia, 

środki czystości oraz wynagradzania pracowników były finansowane ze środków 1% oraz 

darowizn. Przywiązujemy dużą wagę do poprawy  funkcjonalności i estetyki świetlicy. 

Systematycznie i sukcesywnie dokonywane  były remonty i naprawy. Świetlica bardzo dobrze 

współpracowała ze swoim środowiskiem: szkołą, OSP w Witosławicach i mieszkańcami. 
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Zestawienie kosztów świetlicy ze wskazaniem źródła finansowania 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

razem 1% wkład własny
203 482,03 128 681,34 74 800,69

1 WYNAGRODZENIA 158 980,75 113 810,99 45 169,76
2 OLEJ GRZEWCZY 6 063,55 6 063,55 0,00
3 ENERGIA ELEKTRYCZNA 3 329,78 0,00 3 329,78
4 WODA 84,56 0,00 84,56

5
MAT. BUDOWLANE, ELEKTRYCZNE, 
REMONTOWE 772,63 0,00 772,63

6 MAT. BIUROWE, TONERY 853,05 749,85 103,20
7 WYPOSAŻENIE /KONTENER I INNE DROBNE/ 1 621,46 1 621,46 0,00
8 POZOSTAŁE  (MATERIAŁY NA ZAJĘCIA) 3 500,76 1 870,48 1 630,28
9 ŚRODKI CZYSTOSCI 622,40 242,25 380,15
10 PRZEGLĄDY, POMIARY 640,25 0,00 640,25

11
AUTOKAR - WYJAZDY NA BASEN, KINO, 
TEATR,ZAKWATEROWANIE 16 780,90 0,00 16 780,90

12 INTERNET 564,00 564,00 0,00
13 KURSY 99,00 0,00 99,00
14 UBEZPIECZENIE WYJAZDÓW 273,00 0,00 273,00
15 UBEZPIECZENIE BUDYNKU 709,00 0,00 709,00
16 SZAMBO, ŚMIECI 733,34 0,00 733,34
17 USŁUGI REMONTOWE 166,05 0,00 166,05
18 PALIWO 380,31 0,00 380,31
19 BILETY WSTĘPU - KINO,TEATR, SPEKTAKL 4 138,60 2 800,00 1 338,60
20 ARTYKUŁY SPOZYWCZE 3 168,64 958,76 2 209,88

1 ZAJ. MUZYCZNE 86 104,63 72 976,50 13 128,13
2 ZAJ. JĘZYKA ANGIELSKIEGO 10 346,38 8 575,50 1 770,88
3 ZAJ. MATEMATYCZNE 9 971,50 8 903,50 1 068,00
4 ZAJ. SAMOOBRONY 427,00 427,00 0,00
5 ZAJ.PLASTYCZNE 0,00 2 668,00 0,00

KOSZTY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W 2015 ROKU 

KOSZTY FUNKCJONOWANIA: 203 482,03

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ŚWIETLICY 
109 517,51 93 550,50 15 967,01W TYM:
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W 2015 roku kontynuowaliśmy realizację projektu „Integracją zmieniamy naszą przyszłość” 

finansowanego z funduszy Funduszu Społecznego Notariatu.  

W ramach tego grantu zorganizowaliśmy: 

 

 Spotkania z osobami niepełnosprawnymi – Nagorzyce - początek 2015 roku był 

kolejnym w których spotykaliśmy się z naszymi niepełnosprawnymi przyjaciółmi z 

okolicznych miejscowości. Podczas każdego spotkania zorganizowaliśmy poczęstunek 

oraz wspólne muzykowanie i śpiewanie z zespołami muzycznymi, które uczęszczają na 

zajęcia muzyczne na świetlicę prowadzoną przez Fundację. Każde spotkanie było 

okazją do bliższego poznania się, podzielenia się problemami jakie mają rodzice osób 

niepełnosprawnych. Dzięki tym spotkaniom i rozmowom mogliśmy w małym stopniu 

służyć im pomocą w codziennych problemach. Tak jak w latach poprzednich niektórych 

uczestników naszych spotkań dowoziliśmy na miejsce spotkań. To była jedyna 

możliwość, aby osoba niepełnosprawna mogła wziąć udział w spotkaniu. W 

spotkaniach uczestniczyło 10 osób wraz z opiekunami oraz młodzież uczęszczająca na 

zajęcia pozalekcyjne w świetlicy prowadzonej przez Fundację. Dzięki spotkaniom 

integracyjnym nasza młodzież dostrzegła i zaakceptowała różnice występujące między 

nimi, a osobami niepełnosprawnymi. Początkowi niepełnosprawni byli nieufni, 

zamknięci w sobie. Z każdym spotkaniem powoli nawiązywały się bliższe relacje. 

Podczas spotkań tuż przed świętami Bożego narodzenia rozdaliśmy paczki świąteczne 

dla grupy 10 osób. Obserwując reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych jesteśmy 

pewni, że cele spotkań integracyjnych zostały osiągnięte i tę działalność w miarę 

możliwości będziemy kontynuować. 

 Akademia rękodzieła – kurs - ze względu na duże zainteresowanie kursem 

bukieciarstwa, zdobienia na drewnie i pakowania prezentów zorganizowaliśmy go 

również we wrześniu 2015 roku.  W kursach uczestniczyło 15 osób. Celem szkolenia 

było odkrywanie i poznawanie przez uczestników własnych zasobów twórczych. 

Technika ta polega na zdobieniu przedmiotów (mebli, skrzynek, kasetek, tacek, 

doniczek, itp.) poprzez wydzieranie lub wycinanie elementów papierowych (z papierów 

lub serwetek) i naklejanie ich na wybraną powierzchnię: drewnianą, metalową, 

ceramiczną, tekturową, plastikową lub skórę albo tkaninę. Jesienny czas długich 

wieczorów sprzyjał uczestnikom, którzy wykonali również piękne bukiety oraz 

biżuterię. Kursy były wysoko ocenione przez uczestników.  
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 Pielgrzymka - Kalwaria Pacławska - w lipcu 2015 roku grupa 50 osobowa osób 

niepełnosprawnych, mieszkańców domów dla bezdomnych pojechała na pielgrzymkę 

do Kalwarii Pacławskiej. Uczestnicy mieli zapewnione ubezpieczenie, przejazd, 

posiłki.  Po kilkugodzinnej podróży uczestnicy dotarli do małej wioski, w której mieści 

się klasztor oo. Franciszkanów. Miejsce bardzo przyjemne, sprzyjające kontemplacji, 

atmosfera gościnna. Odbyła się Msza św., potem Droga Krzyżowa w plenerze. 

Coroczne pielgrzymki odbywające się w drodze to doskonała okazja do zadumy, 

refleksji czy kontemplacji, której tak nam przecież brakuje w dzisiejszym zabieganym 

świecie.  

 Wyjazd integracyjny – Warszawa - w kwietniu 2015 roku z grupą 50 osobową 

pojechaliśmy na dwudniowy wyjazd integracyjny do Warszawy. Uczestnicy mieli 

zapewniony nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie. Beneficjenci mogli zobaczyć 

przedstawienie teatralne „Mały Książe”. Spektakl spotkał się z ogromnym  

zainteresowaniem uczestników którzy z  dużym  zaangażowaniem  oglądali i aktywnie 

uczestniczyły w interaktywnym przedstawieniu. Dzieci ani chwili się nie nudziły, a 

dorośli bawili się jak dzieci. Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytywnych emocji w 

dzieciach i rodzicach, o czym świadczyły uśmiechy i  komentarze po zakończonym 

przedstawieniu. Drugiego dnia młodzież zwiedzała najciekawsze miejsca w stolicy, 

które przykuwają uwagę turystów. Podczas krótkiego spaceru zobaczyli Stare Miasto, 

Zamek Królewski. Podziwiali Syrenkę Warszawską i robili  zdjęcia.  

 Wyjazd integracyjny – Krynica Górska - w maju 2015 roku grupa 30 osobowa 

pojechała na wyjazd integracyjny do Krynicy Górskiej. Chcieliśmy, aby osoby 

niepełnosprawne wraz z opiekunami odpoczęli w cichym spokojnym miejscu o 

walorach klimatycznych, leczniczych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 

Zapewniliśmy im nocleg, wyżywienie, przejazd autokarem. Już w pierwszych dniach 

pobytu w Krynicy uczestnicy wybrali się na Jaworzynę Krynicką. Większość z 

uczestników miała okazję po raz pierwszy wyjechać na szczyt Jaworzyny kolejką 

gondolową, jednak dla niektórych niepełnosprawnych osób był to wielki wyczyn, 

ponieważ czuli strach i potrzebowali wsparcia opiekunów. Na szczycie podziwiali 

piękną panoramę Krynicy. W drodze powrotnej zwiedzili Muszynę i jej okolice. W 

Krynicy Zdrój, gdzie zakwaterowani byli przez cały tydzień, często spacerowali po 

deptaku, po Parku Zdrojowym, oglądali ciekawe "rzeźby kwiatowe", których nie brak  
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w tym rejonie, i które zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Głównym punktem pobytu 

w Krynicy były wizyty w pełnej zieleni Pijalni Głównej wód mineralnych. Duża 

atrakcją była degustacja wody zdrojowej i zaopatrzenie się w wodę zdrojową dla swoich 

rodzin. Odwiedzili Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju.  

 

„Działalność Charytatywna” 
 
Rok 2015 był kolejnym rokiem współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Chleb Życia, która 

polegała na oddelegowaniu części pracowników do prac gospodarczych, remontowych, 

zaopatrzeniowych. Całkowity koszt refundowanych wynagrodzeń oddelegowanych 

pracowników wyniósł w 2015 roku 49 792,26 zł. (2 osoby). Wykonywane przez nich prace to 

m.in. pomoc osobom starszym, niesprawnym fizycznie lub umysłowo, które wymagały stałej, 

codziennej opieki i pomocy w codziennych czynnościach, remonty i zaopatrzenie schronisk. 

Ponadto pracownicy Fundacji pomagali przy rozładunku darów dla Wspólnoty, pracownicy 

przetwórni pomagali we wspólnie prowadzonym gospodarstwie ze Wspólnotą Chleb Życia 

przy uprawach warzyw i owoców w okresie wiosennym. Część zebranych plonów były 

przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez mieszkańców Wspólnoty.   

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dary rzeczowe na łączną kwotę 217 646,41 zł.  

W tym: 

- art. spożywcze – 169 057,61 zł 

- odzież – 33 400,00 zł 

- pozostałe (art. agd, rtv, meble, materiały szkolne) – 15 188,80 zł 

Otrzymane dary (art. Spożywcze, odzież, art. agd) na kwotę 213 271,61 zostały przekazane 

Wspólnocie Chleb Życia prowadzącej domy dla osób bezdomnych. 

Otrzymana darowizna w postaci materiałów szkolnych na kwotę 4 374,80 zł. została 

przekazana na użytek własny do punktu przedszkolnego i świetlicy  

 
 

Program „Pragnę pracy, nie jałmużny” 
 

Program tworzony przez Fundację od 2003 roku i stale rozwijany, powstał w odpowiedzi na 

bardzo trudny  problem społeczny, jakim jest wysokie bezrobocie. W okolicach, gdzie dociera 

nasza pomoc, dotyka on głównie mieszkańców wsi o niskich kwalifikacjach zawodowych i 

niskim wykształceniu. Aby zapobiec zupełnej marginalizacji tych osób,  
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stworzyliśmy stałą ofertę miejsc pracy i staży zawodowych.  

  Program był realizowany w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.  

  W ramach odpłatnej działalności statutowej realizowane były cele: 

 usługi krawieckie świadczone przez podopiecznych fundacji; 

 usługi budowlane wykończeniowe świadczone przez podopiecznych fundacji; 

 uprawy rolne połączone z hodowlą zwierząt wykonywane przez podopiecznych 

fundacji; 

 przetwórstwo owoców i warzyw wykonywane przez podopiecznych fundacji. 

Pracownia krawiecka mieści się we wsi Jankowice, gmina Ożarów. Działająca od 2005 roku 

przetwórnia owocowo-warzywna, gospodarstwo rolne są prowadzone we wsi Zochcin, gmina 

Sadowie. 

 

  „Manufaktura” - odpłatna działalność statutowa    

 

Manufaktura we wsi Jankowice to mały zakład krawiecki, produkujący niepowtarzalne, 

unikatowe wyroby dekoracyjne i użytkowe, takie jak bielizna stołowa i pościelowa szyta ze 

100% bawełny, zdobiona koronkami i haftami.  

 

 

PRACOWNIA KRAWIECKA 

 

Rok 2015 był kolejnym rokiem prowadzenia pracowni krawieckiej, gdzie zatrudnienie znalazły 

4 kobiety z okolicznych miejscowości. Zostały opracowane nowe wzory wyrobów, które 

sukcesywnie zostały wprowadzone do produkcji. Były to wyroby z lnu (sukienki, dresy, 

spódnice, bluzki). Sprzedaż wyrobów odbywa się poprzez sklep internetowy oraz na licznych 

kiermaszach. W ich organizacji i sprzedaży brali udział pracownicy Fundacji oraz pomagali 

nam wolontariusze i członkowie Wspólnoty Chleb Życia. 

Produkowaliśmy m.in.: szlafmyce, czepki, aniołki świąteczne, kosmetyczki, sakiewki, 

poduszeczki na sianko i opłatek, ściereczki kuchenne, koszyczki na jajka i chleb, galanterię 

stołową - obrusy, serwetki, bieżniki, serwetnik, koszule, sukienki, tuniki, bluzki, spódnice, 

gatki, komplety damskie w nowych wzorach. 

Wartość wyrobów gotowych pracowni krawieckiej na dzień 31.12.2015 rok wyniosła 

22 380,89 zł 
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  „Gospodarstwo i przetwórnia” - odpłatna działalność statutowa     
 

W oparciu o posiadane przez Fundację we wsi Zochcin, gmina Sadowie powiat Opatów  

gospodarstwo rolne (ziemia i zabudowania) zostały utworzone miejsca pracy przy pracach 

ogrodniczo – sadowniczych i w przetwórni owoców i warzyw. Grupa beneficjentów jest 

analogiczna jak w projekcie Manufaktura, dodatkowo poszerzona o mieszkańców z 

gospodarstw rolnych. Projekt jest prowadzony w celu tworzenie miejsc pracy i przystosowania 

zawodowego, a także w celu promowania alternatywnych możliwości zarobkowania na wsi. 

W programie stałe zatrudnienie znalazły 3 osoby, a w okresie letnim - prace sezonowe - 

dodatkowo 4 osoby oraz wolontariusze – podopieczni domów Wspólnoty. 

W 2015 r znacznie została rozszerzona produkcja przetwórni. W roku sprawozdawczym 

wyprodukowaliśmy łącznie 26 200 słoików z przetworami, 15 200 butelek soku pomidorowego 

oraz 37,25 kg sera jabłkowego.  Nowymi wyrobami w 2015 roku był sok z kiszonych buraków.  

Pozyskaliśmy 9 nowych odbiorców wyrobów przetwórni.  

W 2015 roku kontynuowaliśmy współpracę z Polską Izbą Produktu Regionalnego, gdzie 

jesteśmy członkiem Izby.  

Nasze wyroby były sprzedawane w licznych sklepach ze zdrową żywnością w wielu miastach 

w Polsce. Uczestniczyliśmy m.in. w: 

- licznych kiermaszach organizowanych przez Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie; 

- Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu; 

- Pikniku Poznaj Zdrową Żywność w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

- Jarmarku z okazji Święta Kielc; 

- Jarmarku Jagiellońskim i Festynie Rycerskim w Sandomierzu; 

- Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu; 

- Dymarkach w Nowej Słupii; 

- Dożynkach Prezydenckich w Spale; 

- Święcie Zalewajki w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej; 

- Festiwalu 25-lecia Wolności – Szpitalna Łączy w Warszawie.  

            
Wartość wyrobów gotowych przetwórni na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 141 000,74 zł 
 
 
 
Współpraca i partnerzy Fundacji 
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W 2015 roku tak jak w latach poprzednich najbliższym i stałym partnerem działań Fundacji 

jest Wspólnota Chleb Życia. Korzystamy z jej zasobów i działamy na rzecz jej podopiecznych 

i jej domów dla osób bezdomnych.  

Drugim partnerem są: władze lokalne i instytucje powiatu Opatów, a także gmin Ożarów, 

Sadowie i Waśniów. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, szkołami, Fundacją 

Entraide odbywała się w ramach prowadzenia programu Funduszu Stypendialnego.  

Kontynuowaliśmy współpracę z firmami Dotpay S.A., PayPall, Fundacją SiePomaga dzięki 

którym mamy możliwość pozyskiwać środki finansowe na naszą działalność również z 

zagranicy. 

 

Aplikacje złożone w 2015  r. 
 
W roku 2015 zostały przygotowane i złożone następujące aplikacje: 
 
 23 marca został złożony wniosek o dotację rzeczową do Tchibo Warszawa; 

 22 września 2015 r. została złożona aplikacja do Gminy Waśniów o udzielenie dotacji 

dla oświatowej placówki niepublicznej na rok 2016. 

 
 
Realizowane Projekty w 2015 r. 
 
 „Punkt przedszkolny” – Gmina Waśniów – kwota dotacji 44 025,60 zł 

 „Integracją zmieniamy naszą przyszłość” – kwota dotacji 105 000,00 zł (na okres 3 

lat). 

 
Umowy na dotacje i darowizny finansowe 
 

W roku 2015 r. zostały podpisane następujące umowy dotacji i darowizn: 

 13 stycznia 2015  r. została podpisana umowa z Fundacją Entraide dotycząca 
finasowania stypendiów; 

 6 marca 2015 r. została podpisana umowa o dotację w postaci kawy; 

 28 kwietnia 2015  r. została podpisana umowa z Fundacją Entraide dotycząca 
finasowania stypendiów; 

 2 lipca 2015  r. została podpisana umowa z Fundacją Entraide dotycząca finasowania 
stypendiów; 

 2 października 2015  r. została podpisana umowa z Fundacją Entraide dotycząca 
finasowania stypendiów; 
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 9 grudnia 2015  r. została podpisana umowa z Fundacją Entraide dotycząca 
finasowania stypendiów. 

 
Działania promocyjne 
 
W prasie lokalnej i ogólnopolskiej ukazywały się artykuły związane z prowadzoną działalności 

statutową Fundacji, wywiady z s. Małgorzatą Chmielewską i pracownikami merytorycznymi 

Fundacji.  

Na bieżąco prowadzimy również fanpage na facebooku Fundacji 

(https://www.facebook.com/Chleb.Zycia/), sklepu internetowego 

(https://www.facebook.com/SkarbyPrababuni/) oraz świetlicy.  

W celu pozyskania środków z odpisu 1% ukazały się ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej: 

- Newsweek; 

- Fakt; 

- Gazeta Wyborcza; 

- Rzeczpospolita; 

- Gazeta Prawna; 

- Super Expres  

oraz były rozprowadzane ulotki zachęcające podatników do wpłat na rzecz Fundacji.  

Na ten cel w 2015 roku przeznaczyliśmy kwotę 5 855,04 zł 

W latach 2009-2015 wydatki na kampanię informacyjną w celu pozyskania środków z tytułu 

1% kształtowały się następująco: 

 

rok koszty pozyskany 
1% 

udział % kosztów 
kampanii 1% w ogólnym 
przychodzie  z kampanii 

2015 5 855,04 234 830,07 2,49 
2014 9 409,74 227 897,49 4,13 

2013 7 551,83 204 995,21 3,68 

2012 6 129,66 209 681,70 2,92 

2011 1 792,68 174 157,67 1,03 

2010 4 298,60 156 377,76 2,75 

2009 1 233,98 150 715,78 0,82 

razem 36 271,53 1 358 655,68   
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W ramach licznych wyjazdów na kiermasze zdrową żywnością i wyrobami eco pracownicy 

Fundacji prowadzili promocję działalności Fundacji. W 2015 roku były to wyjazdy do telewizji, 

kiermasze, radio, prasy: 

 W dniu 5 stycznia roku sprawozdawczego gościliśmy ekipę telewizyjną z Niemiec (TV 

ARD). Odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa naszych wyrobów ze szwalni oraz 

przetwórni. Prezes Fundacji – s. Małgorzata Chmielewska oraz Członek Zarządu – 

Tamara Kwarcińska Smajkiewicz udzielali wywiadów nt prowadzonej działalności 

przez Fundację.  

 11 stycznia 2015 roku podczas XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

ramach promocji naszej działalności wystąpiły nasze zespoły muzyczne ze świetlicy. 

Przed wystąpieniem instruktor zebranym na sali Domu Kultury w Rudkach przedstawił 

cele statutowe Fundacji.  

 19 stycznia 2015 roku Tamara Kwarcińska – Smajkiewicz – Członek Zarządu 

najnowszą kolekcję wyrobów pracowni krawieckiej pokazała w Dzień Dobry TVN 

(http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/bielizna-dla-wstydliwych-oraz-dla-

katolikow,155416.html). Przed wystąpieniem z studio telewizji TVN ekipę 

telewizyjną gościliśmy w Jankowicach gdzie znajduje się pracownia krawiecka. Tutaj 

powstał krótki 10-minutowy reportaż nt. wyrobów szwalni.   

 13-15 marca 2015 roku prezentowaliśmy wyroby przetwórni na Festiwalu Chlebów 

Świata; 

 
 24 marca 2015 roku Wojciech Smajkiewicz – Wiceprezes Fundacji udzielił wywiadu 

dla radiowej Jedynki. Wywiad dotyczył odpłatnej działalności statutowej – naszych 

wyrobów z obu pracowni. 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia w 2015 roku. Strona 24 
 

 18 kwietnia 2015 roku Wojciech Smajkiewicz – Wiceprezes Fundacji odbył spotkanie 

organizowane przez Fundację DomAKTON. Podczas spotkania rozmawialiśmy nt. 

sposobów wsparcia osób wykluczonych i możliwościach ich szerszego uczestnictwa w 

życiu społecznym. Po spotkaniu odbyła się dyskusja, degustacja i kiermasz pysznych 

przetworów ze "Spiżarni Prababuni" oraz prezentacja eleganckich wyrobów z 

Manufaktury Art.  

 

 

 23 maja 2015 roku pracownicy Fundacji uczestniczyli w 17. edycji warszawskiego 

Festynu "Ulica Integracyjna". Podczas Festyniu zostały rozkolportowane ulotki, 

zaprezentowane wyroby naszych pracowni.  

 24 maja 2015 roku pracownicy Fundacji przygotowali stoisko z naszymi wyrobami 

podczas Kiermaszu Dominikańskiego. Jak podczas każdego Kiermaszu były 

rozkolportowane ulotki, nabywcy mogli nabyć nasze produkty.  
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 14 czerwca 2015 roku pracownicy Fundacji przygotowali stoisko z naszymi wyrobami 

podczas Kiermaszu sieci Nasze Kulinarne Dziedzictwo w Kielcach którego członkami 

jesteśmy.   

 3 lipca 2015 roku Tamara Kwarcińska – Smajkiewicz i Wojciech Smajkiewicz 

uczestniczyli w spotkaniu z właścicielem hotelu Versant w Dzierżonowie w celu 

omówienia szczegółów przygotwania pokazu wyrobów szwalni w hotelu.  

 14-16 sierpnia pracownicy Fundacji oraz wolontariusze uczestniczyli w Jarmarku św. 

Jacka w Warszawie.  

 27 sierpnia 2015 roku gościliśmy ekipę z TVN24. Podczas spotkania powstał reportaż 

dotyczący działalności Fundacji (http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/siostra-

od-biedy,575940.html), który został wyemitowany podczas cyklu reportaży „Czarno na 

białym” 9 września 2015 roku.   

 6 września 2015 roku prezentując wyroby pracowni krawieckiej i przetwórni 

uczestniczyliśmy w XV Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Sandomierzu.  

 12-13 września 2015 roku zaprezentowaliśmy nasze wyroby podczas Dożynek 

Prezydenckich w Spale.  

 25-26 września pracownicy i wolontariusze Fundacji uczestniczyli w Festiwalu Słoików 

Świata w Warszawie.  

 8 października 2015 roku odbyło się spotkanie Tamary Kwarcińskiej – Smajkiewicz – 

Członka Zarządu Fundacji z dyrekcją Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni w sprawie 

przygotowania stałego stoiska z wyrobami Fundacji w Muzeum. 

 9 listopada 2015 roku pracownik Fundacji był na spotkaniu grupy International 

Women’s Group promując działalność Funduszu Stypendialnego Fundacji.  

 7 grudnia 2015 roku w tygodniku „Gazeta Ostrowiecka” ukazał się artykuł dotyczący 

zorgazniwanego przez Fundację kursu fotograficznego. 

 13 grudnia 2015 roku pracownicy Fundacji oraz wolontariusze przygotowali stoisko z 

wyrobami Fundacji podczas świątecznego jarmarku Dominikańskiego.  



Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia w 2015 roku. Strona 26 
 

 
 

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

3. ODPISY  UCHWAŁ ZARZĄDU 

 

Odpisy uchwał Zarządu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania. 
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INFORMACJE FINANSOWE 
5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

Przychody statutowe całe – 3 142 285,23  zł 

 w tym:  

a ) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  -  3 868 268,41 zł 

w tym: 

- darowizny finansowe –  2 112 979,29 zł  

- wpływy z tytułu odpisu 1% PIT – 234 830,07 zł  

- dotacje – 44 025,60 zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2014 r – 1 440 905,53 zł (przekazana na zwiększenie 

Funduszu Statutowego Fundacji).  

- środki pozyskane ze źródeł niepublicznych na realizację celów statutowych – 35 527,92 zł 

b) przychody z odpłatnej działalności statutowej – 336 668,53 zł 

c) przychody finansowe – 14 839,69 zł 

d) inne przychody operacyjne – 363 414,13 zł 

 
6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 
 
a) Na realizację celów statutowych: 

Koszty działalności statutowej całe    –  2 413 935,53 zł 

W tym koszty odpłatnej działalności statutowej   –    367 247,31 zł 

W tym koszty nieodpłatnej działalności statutowej    –  2  046 688,22 zł 

W tym: 

b) administrację 

1. koszty administracji – 319 456,73 zł   

w tym:  

- materiały  –    58 350,02 zł     

- usługi   –   64 199,97  zł     

- wynagrodzenia  -  162 043,01 zł   

- podatki i opłaty  –         758,26 zł          

- podróże służbowe   –      470,54 zł          

- inne koszty   –    11 617,04 zł      

- amortyzacja   –    22 017,89 zł   
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- koszty finansowe     - 366,00 zł    

 

c) działalność gospodarczą  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

d) pozostałe koszty  -  213 271,61 zł 

 

7. DANE O ZATRUDNIENIU 
 
a) liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Fundacji  

na dzień 31.12.2015 r. 

Fundacja zatrudniała 20 osób. 

W tym pracownicy merytoryczni:  

- dyrektor ds. technicznych – pełen etat 1 osoba;  

- koordynator programów –  pełen etat 1 osoba; 

- asystent programu – pełen etat 1 osoba; 

- wychowawca w punkcie przedszkolnym – pełen etat 2 osoby;  

- kierownik świetlicy – pełen etat 2 osoby. 

W tym pracownicy administracyjni: 

- dyrektor biura Fundacji – pełen etat 1 osoba; 

- z-ca dyrektora biura Fundacji –pełen etat 1 osoba; 

- księgowy –  pełen etat 1 osoba. 

W tym pracownicy przetwórni: 

- pracownik administracyjny przetwórni – pełen etat 1 osoba; 

- kierownik ds. produkcji – pełen etat 1 osoba; 

- pracownik przetwórni – pełen etat 2 osoby; 

                                          umowa zlecenie 3 osoby. 

W tym pracownicy punktu przedszkolnego: 

- kucharka –  od 01-01-2015 urlop macierzyński, od 02-02-2015 urlop rodzicielski pełen etat  

1 osoba; 

od 13-04-2015 do 17-07-2015 pełen etat 1 osoba;  

od 13-07-2015 do 31-07-2015 umowa zlecenie 1 osoba; 

od 01-09-2015 do 31.12.2015 pełen etat 1 osoba. 
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W 2015 r Fundacja dawała zatrudnienie w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych. 

Zatrudnienie beneficjentów w poszczególnych miesiącach w 2015 roku kształtowało się 

następująco: 

 

 styczeń – 25 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne;  

 luty - 26 osób w tym 8 osób umowy cywilnoprawne;  

 marzec – 26 osób w tym 8 osób umowy cywilnoprawne;  

 kwiecień – 27 osoby w tym 8 osób umowy cywilnoprawne; 

 maj – 27 osób w tym 8 osób umowy cywilnoprawne; 

 czerwiec – 28 osób w tym 8 osób umowy cywilnoprawne; 

 lipiec – 28 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne; 

 sierpień – 24 osoby w tym 6 osób umowy cywilnoprawne; 

 wrzesień - 31 osób w tym 12 osób umowy cywilnoprawne; 

 październik – 29 osób w tym 10 osób umowy cywilnoprawne; 

 listopad – 29 osób w tym 10 osób umowy cywilnoprawne; 

 grudzień – 31 osób w tym 11 osób umowy cywilnoprawne. 

  
 

b) Łączny koszt wynagrodzeń wypłaconych przez fundację –  495 092,95 zł 
w tym: 
     
Nagrody – 0,00 zł 

Premie – 15 051,71 zł 

Inne świadczenia – 5 256,38 zł       

 
c) członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia. 
 
d) wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – wynagrodzenia brutto -  179 295,50 zł 
 
e) Fundacja nie udziela pożyczek 
 
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych –  

Bank PEKAO SA – 1 148 557,17 zł 

Bank PEKAO SA – 709 432,57 zł 

Środki w kasie – 9 274,21 zł 

 
g) Fundacja nie nabyła obligacji 
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h) Fundacja nie nabyła nieruchomości  
 
i) nabyte i przyjęte  w 2015 r środki trwałe:  

 
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła środków trwałych 
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości łącznej –   2 511,22 zł 
 
j)  dane o wartości aktywów i zobowiązań  
 
Aktywa i zobowiązania zamykają się kwotą  2 718 457,06 zł 
 
8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
 
W 2015 r. Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.  
 

9. INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH 

 

Comiesięcznie składane były deklaracje VAT oraz odprowadzane zaliczki na podatki od osób 

fizycznych. Deklaracja podatkowa CIT została złożona do odpowiedniego Urzędu Skarbowego 

w terminie.  

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Fundacji kontrola z: 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. (25.03.2015); 

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 

(14.07.2015 – 21.08.2015); 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie (08.09.2015). 
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Jankowice, 27-06-2016 r. 
                                                                                                                     
 
Prezes Fundacji 
Domy Wspólnoty Chleb Życia                    ………………………………………………….. 

                                                s. Małgorzata Chmielewska 
 
 
 
 

 
Wiceprezes Fundacji                         
Domy Wspólnoty Chleb Życia                    ………………………………………………….. 

                                                    Wojciech Smajkiewicz 
 
    
 
 
 
Członek Zarządu Fundacji                 
Domy Wspólnoty Chleb Życia                    ………………………………………………. 
                                                                                              Tamara Kwarcińska - Smajkiewicz 
 
 
 
 
Członek Zarządu Fundacji 
Domy Wspólnoty Chleb Życia                   ………………………………………………. 
                                                                                                                  Maciej Rayzacher


