SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA”
W ROKU 2021

1. DANE FUNDACJI


Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, 27-520 Ożarów, Jankowice 38,
tel. 882-847-739



konto główne Fundacji: Bank Pekao S.A. oddział w Opatowie –
14 1240 2773 1111 0010 1234 0775



konto Funduszu Stypendialnego: Bank Pekao S.A. oddział w Opatowie –
81 1240 2773 1111 0010 1234 1121



konto Funduszu Niepełnosprawnych: Bank Pekao S.A. oddział w Opatowie 80 1240 2773 1111 0010 7053 6774



konto 1%: Bank Pekao S.A. oddział w Opatowie - 37 1240 2773 1111 0010 7451 2802



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;
 Członek Zarządu Fundacji – Tomasz Urbaniec.
 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,
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Przeciwdziałanie patologiom społecznym,



Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii.

 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 2021, podobnie jak w latach poprzednich, realizowała cele statutowe
skupiając się wokół dwóch najważniejszych działań:


Wspieranie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk.
Stworzony został fundusz stypendialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum,
szkół średnich i studentów, oraz oferta zajęć pozalekcyjnych dla miejscowych uczniów
okolicznych gmin.



Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej
utratą oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.



Wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez wypłaty comiesięcznych stypendiów.

Obszarem, na którym Fundacja w 2021 roku realizowała swoje działania są tereny wiejskie
w powiecie opatowskim i ostrowieckim w województwie świętokrzyskim.
Działania Fundacji były realizowane w czterech głównych nurtach, z myślą o poprawie szans
osób zagrożonych marginalizacją społeczną. W ramach nieodpłatnej działalności statutowej
Fundacja od kilku lat wspiera edukację dzieci i młodzieży w następujących programach:
1. Fundusz Stypendialny Podaruj mi szkołę – niesiemy pomoc finansową i rzeczową dla
dzieci i młodzieży szczególnie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej poprzez
udzielanie stypendiów. Celem Funduszu Stypendialnego jest stworzenie młodym ludziom
takich warunków do nauki, by okoliczności życiowe nie stanowiły bariery dla ich rozwoju.
Fundacja udziela pomocy uczniom i studentom z województwa świętokrzyskiego,
najczęściej z małych miast i wsi, a także jeśli to konieczne wychodzimy poza granice
województwa świętokrzyskiego. Pomoc Funduszu polega na wypłacie comiesięcznego
stypendium w wysokości od 150 do 450 złotych miesięcznie. Warunkiem otrzymania
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pomocy jest kontynuowanie nauki i pozytywne oceny na zakończenie semestru. Fundusz
Stypendialny O jeden uśmiech dalej jest drugim programem stypendialnym Fundacji.
Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2017 roku. Pomocą obejmujemy ludzi
niepełnosprawnych, którzy borykają się z problemami finansowymi.
2. Centrum Edukacji i Kultury – w małej wiosce Nagorzyce w województwie
świętokrzyskim, powiat ostrowiecki, gmina Waśniów prowadzimy stałe miejsce spotkań
Dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych mamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,
wspólnych wycieczek i zajęć edukacyjnych pod okiem doświadczonych instruktorów.
3. Działalność charytatywna, pomoc osobom bezdomnym – zgodnie z § 7 pkt.3 i 4 statutu
dla realizacji celów Fundacja inicjuje i prowadzi działalność w zakresie pomocy osobom
bezdomnym. Program ten skupia się na pozyskiwaniu darów rzeczowych, żywnościowych
niezbędnych bezdomnym mieszkańcom domów prowadzonych przez Wspólnotę Chleb
Życia i ludziom ubogim lub będącym w kryzysie. Dary przekazywane są Wspólnocie
Chleb Życia nieodpłatnie w ramach umowy zawartej w dniu 01.10.2013 roku. Są to
przeważnie żywność, odzież nowa i używana, sprzęty domowe dla przebywających w
schroniskach.
4. Przeciwdziałanie bezrobociu - organizujemy miejsca pracy. Program „ Pragnę pracy nie
jałmużny - przeciw bezrobociu na wsi świętokrzyskiej” to "Manufaktura" we wsi
Jankowice z warsztatem rzemieślniczym – szwalnią oraz "Gospodarstwo" we wsi Zochcin
z przetwórstwem owocowo-warzywnym metodami tradycyjnymi. Wszystkie te działania
stanowią narzędzie ułatwiające start lub powrót do samodzielności ekonomicznej.

1. Program „Fundusz Stypendialny”
1. Fundusz Stypendialny Podaruj mi szkołę.
Program Fundusz Stypendialny Podaruj mi szkołę funkcjonuje od 2002 roku. Obejmuje
pomocą młodzież, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie chce się
uczyć. Jego regulamin znajduje się na stronie internetowej:
https://chlebzycia.org/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-FS_28.09.2021..pdf
Stypendium mogą otrzymać uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum,
technikum, szkoły branżowej I i II stopnia, szkoły policealnej oraz studenci. Warunkiem
otrzymania stypendium jest dla ucznia uzyskanie średniej ocen min. 3,00 i dobrej oceny
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z zachowania, a dla studenta zaliczanie kolejnych semestrów. Sytuację materialną oceniamy
indywidualnie.
W 2021 roku z Funduszu Stypendialnego Podaruj mi szkołę stypendium otrzymało 452
uczniów i studentów; w sumie wypłaciliśmy 3 840 stypendiów. Łączna kwota wypłaconych
stypendiów w 2021 roku wyniosła 1 211 737 zł. W tym okresie przyjęliśmy 111 nowych
stypendystów, a 115 zakończyło pobieranie.

Tabela 1. Szczegółowe zestawienie liczby stypendiów w sztukach oraz łącznej kwoty w
złotych w poszczególnych miesiącach 2021 roku.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
343
354
366
375
380
383
199
205
224
330
342
339
113 087 112 507 114 747 117 417 118 507 121 815 48 070 50 750 56 877 113 100 117 760 127 100

Uczniowie stypendia otrzymują przez 12 miesięcy w roku, natomiast starsza młodzież czyli
studenci i słuchacze szkół policealnych tylko w miesiącach nauki; studenci przez 9 miesięcy a
słuchacze szkół policealnych przez 10. Po ukończeniu technikum, liceum i szkoły branżowej
jest przerwa w wypłacie stypendium do czasu rozpoczęcia nauki na kolejnym poziomie
edukacji. Koniec pobierania stypendium, o ile nie zajdą okoliczności wpływające na zasadność
otrzymywania tej pomocy, dla studentów przypada pięć lat po ukończeniu szkoły średniej a
słuchaczy szkół policealnych wraz z ukończeniem nauki na danym kierunku.
Wypłaty realizowane są w systemie comiesięcznym. Przekazujemy je przelewami na konta
bankowe stypendystów (85,99%), wypłacamy bezpośrednio w szkołach (6,48%), z pomocą
pracowników Fundacji (4%), a jeżeli nie możemy przekazać stypendium wymienionymi
metodami korzystamy z pomocy wolontariuszy (0,27%) lub przesyłamy przekazem
pocztowym (3,26%).
Wysokość stypendium jest zależna od etapu nauki i indywidualnej sytuacji stypendysty uczniowie mogą otrzymać od 150 do 300 zł, studenci studiów stacjonarnych do 600 zł, pozostali
do 450 zł.
Jeżeli stypendysta znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowe wtedy uchwałą Zarządu
Fundacji, przyznajemy mu stypendium pozaregulaminowe. W 2021 przyznaliśmy 336 sztuk
takich stypendiów dla 49 uczniów i studentów. Kryterium wieku nie spełniało 18 uczniów i 1
studentka. Nie mogła spełnić wymogu średniej ocen 1 uczennica. Kwotę wyższą niż ustaloną
w regulaminie otrzymywało 29 stypendystów (w tym 25 otrzymywało dodatkowe stypendium
od pp. Trzeciakowskich).
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W 2021 roku kontynuowaliśmy współpracę z:
- Fundacją Entraid, która w tym okresie ufundowała stypendia dla 20 uczniów i studentów oraz
przekazała im dodatkowe fundusze na prezent świąteczny,
- funduszem im. Witolda i Zofii Trzeciakowskich oraz Ich syna Witolda Trzeciakowskiego,
który funduje stypendia naukowe dla najlepiej uczących się i najaktywniejszych
stypendystów Funduszu Stypendialnego Podaruj mi szkołę. W 2021, drogą konkursu, to
wyróżnienie otrzymało 25 uczniów i studentów. Środki finansowe na to stypendium pochodzą
z wpłat pp. Trzeciakowskich, wpłat od ich byłych stypendystów oraz, na podstawie uchwały
podjętej przez Zarząd Fundacji, w połowie ze środków Funduszu Stypendialnego Podaruj mi
szkołę,
- Komitetem Pomocy Dzieciom Polskim z Kanady, który z funduszu Lisowskich-Smykowskich
przekazał środki na stypendia dla 12 uczniów i studentów.
Wszystkie organizacje otrzymały na bieżąco informacje o ocenach i zmianach w sytuacji
podopiecznych oraz końcowe sprawozdania.
Pracownicy Funduszu Stypendialnego utrzymują stały kontakt z wieloma szkolnymi
pedagogami, psychologami i wychowawcami, przede wszystkim ze szkołami w Opatowie,
Ostrowcu Świętokrzyskim i Tarnobrzegu. Dzięki temu mamy lepsze rozeznanie w ich sytuacji,
a w uzasadnionych przypadkach możemy zmienić kwotę pomocy.
Koordynator Programu wizytowała osobiście rodziny kandydatów do stypendium; w roku 2021
były one ograniczone ze względu na pandemię.
Nieodłącznym i ważnym elementem działania Funduszu Stypendialnego jest współpraca z
fundatorami stypendiów – przedstawiamy im podopiecznych, informujemy o zmianach,
przekazujemy listy, dane kontaktowe między stypendystami a fundatorami. Służymy również
radą przy przekazywaniu dodatkowej pomocy dla stypendystów. Z fundatorami kontaktujemy
się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listownie i telefonicznie, czasami
osobiście. Jak co roku, wysłaliśmy do darczyńców, po każdym półroczu, podziękowania za
wpłaty, które są jednocześnie informacją o ich wysokości. Wzrasta liczba darczyńców, którzy
wyrażają zgodę na przesyłanie podziękowań drogą elektroniczną; jest to możliwe dzięki
uzyskaniu technicznej możliwości zautomatyzowanej wysyłki takich emaili.
We wrześniu 2021 roku Rada Fundacji podjęła decyzję o zwiększeniu maksymalnej kwoty
stypendium studentów studiów stacjonarnych do 600 zł i możliwości wydłużenia okresu
pobierania stypendium do pięciu lat od ukończenia szkoły średniej.
W 2021 roku, ze względu na obowiązek wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, przekazaliśmy elektronicznie do 57 urzędów skarbowych oraz listownie do
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452 stypendystów PIT-11. Ponadto, zapłaciliśmy do urzędu skarbowego podatek w wysokości
12 205 zł. Kwota ta jest sumą zaliczek jakie systematycznie pobieraliśmy od tych stypendiów,
których łączna kwota w tym roku przekroczyła 3 800 zł. W omawianym roku 72 stypendystów
miało pobrany podatek.
W grudniu 2021 roku wśród naszych stypendystów było 69,62% uczniów, 0,88% słuchaczy
szkół policealnych i 29,50% studentów. Uczniowie to w 6,19% uczniowie szkół
podstawowych, w 18,88% licealiści (w tym 4,69% uczący się niestacjonarnie), w 38,05%
uczniowie technikum a w 6,50% uczniowie szkół branżowych I stopnia. Wśród studentów
25,96% studiuje na studiach I stopnia (w tym 3,41% studiuje niestacjonarnie) a 3,54% na
studiach II stopnia (w tym 8,33% studiuje niestacjonarnie).
W 2021 roku 14 najbardziej potrzebujących uczniów i studentów otrzymało od Fundacji 14
nowych laptopów. Przekazaliśmy, zgodnie z wolą darczyńców, 9 750 zł na świetlicę.
Fundatorzy wpłacili w 2021 roku darowizny na Fundusz Podaruj mi szkołę w wysokości
2 108 258,39 zł. Byli to przede wszystkim indywidualni darczyńcy przekazujący fundusze
głównie co miesiąc, ich wpłaty stanowiły 95,50% całej kwoty. Inne fundacje i firmy wpłaciły
4,50% całej kwoty.
Koszty działania Funduszu Podaruj mi szkołę wyniosły w 2021 roku 237 519,51 zł. Z tej kwoty
koszty bezpośrednie wyniosły 190 452,91 zł i pokryły one wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników (2,5 etatu), przekazywaniem stypendiów, nadzorem informatycznym i
dotyczącym ochrony danych osobowych, opłatami za prowadzenie rachunku bankowego,
działaniem biura (opłaty za telefon, internet, materiały biurowe), prowadzeniem
korespondencji oraz wyjazdami do kandydatów. Pozostałe koszty tj. koszty pośrednie wyniosły
47 066,60 zł i wynikały przede wszystkim z zakupu laptopów.
Fundusze na pokrycie kosztów programu pochodziły z 5% odpisu od każdej darowizny – w ten
sposób uzyskaliśmy 87 679,50 zł, z celowych wpłat darczyńców na koszty programu – 6 998,40
zł oraz z odpisu 1% w wysokości 194 172,24 zł.
2. Fundusz Stypendialny O jeden uśmiech dalej.
Wsparcie z programu Fundusz Stypendialny O jeden uśmiech dalej mogą otrzymać osoby,
które są niepełnosprawne i pozostają w niedostatku finansowym. Program działa od 2017 roku
i w tym czasie z jego pomocy skorzystało 117 osób. Regulamin programu można znaleźć na
stronie internetowej pod adresem:
http://chlebzycia.org/regulamin-fn-wer-ostateczna/
W 2021 roku stypendium z Funduszu Stypendialnego O jeden uśmiech dalej uzyskało 99
niepełnosprawnych osób i otrzymali oni w formie stypendiów łącznie 308 928 zł.
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Wypłaciliśmy im 1 019 sztuk stypendiów. W tym okresie przyjęliśmy 23 nowych
stypendystów, a 10 zakończyło pobieranie stypendium.

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie liczby stypendiów w sztukach oraz łącznej ich kwoty
w złotych w poszczególnych miesiącach 2021 roku.
I
II
III
76
77
80
23 840 23 210 24 110

IV
80
24160

V
83
25 010

VI
84
25310

VII
VIII
IX
X
XI
XII
85
88
91
92
91
92
25 608 26 508 27 408 27 678 27 378 28 708

Stypendia wypłacamy systematycznie co miesiąc przez cały rok a maksymalna kwota w tym
funduszu wynosi 300 zł. Najczęściej, bo w 82,51%, stypendium jest przelewane na konto
bankowe, przekazem pocztowym wysyłamy 11,79%, a pracownicy Fundacji osobiście
wypłacają 5,70% stypendiów.
Ze względu na bardzo trudną sytuację dwóch stypendystów, w 2021 roku Zarząd Fundacji
przyznał im pozaregulaminowe stypendia w podwyższonej kwocie, otrzymywali je przez cały
rok.
Tak jak w pierwszym Funduszu Stypendialnym Podaruj mi szkołę, tak i w tym rozliczyliśmy
się z urzędem skarbowym. Wysłaliśmy 99 sztuk PIT-11, elektronicznie do 33 urzędów
skarbowych oraz listownie do stypendystów. W całym 2021 roku zapłaciliśmy zaliczki na
podatek w łącznej wysokości 1 213 zł, od stypendiów, których suma przekroczyła 3 800 zł. W
Funduszu O jeden uśmiech dalej podatek był potrącony 6 stypendystom.
Wszyscy darczyńcy na bieżąco otrzymywali informację kto jest ich podopiecznym,
przekazywaliśmy również korespondencję – listy, zdjęcia, prace plastyczne do i od fundatorów,
jak również pomagaliśmy fundatorom w przekazywaniu stypendystom dodatkowej pomocy.
Po każdym półroczu wysyłaliśmy darczyńcom podziękowania za przekazane darowizny, które
są jednocześnie informacją o jej wysokości. Również i w tym funduszu podziękowania
wysyłamy listownie, a za zgodą darczyńcy drogą elektroniczną.
W tym roku kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Izba Wspierania Inwestycji, stypendia z
tych funduszy otrzymało 14 osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia do funduszu O jeden uśmiech dalej otrzymujemy zazwyczaj od osób
zainteresowanych lub od ich opiekunów. W tych przypadkach, w których nie ma osobistej
możliwości sprawdzenia sytuacji materialnej, pracownicy dokładają wszelkich starań, aby
określić ją na podstawie dokumentów.
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W 2021 roku darczyńcy przekazali na fundusz O jeden uśmiech dalej darowizny w łącznej
kwocie 370 413,34 zł. Składają się na nią wpłaty osób indywidualnych w 75,89% oraz wpłaty
firm i fundacji w 24,11%.
Koszty działania funduszu O jeden uśmiech dalej w 2021 roku wyniosły 32 511,26 zł. Z tego
3 257,26 zł stanowią koszty bezpośrednie a 29 254,00 zł to koszty pośrednie czyli zakup darów
rzeczowych dla stypendystów.
Fundusze na pokrycie kosztów pochodziły z 5% odpisu od każdej darowizny w wysokości
15 076,50 zł, celowych darowizn temu przeznaczonych – 19 850 zł oraz z odpisu 1% w
wysokości 18 871,26 zł.
Oba fundusze działają na podobnych zasadach, generują te same kategorie kosztów i są
obsługiwane przez tych samych pracowników, dlatego niektóre rodzaje kosztów trudno
przypisać któremuś z nich.

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

nami

kolejny 11 rok działalności świetlicy. Świetlica była prowadzona w

dwukondygnacyjnym budynku użyczonym Fundacji przez Gminę Waśniów. Umowa
użyczenia została podpisana na okres 20 lat i obejmuje lata 2007-2027. Są to budynki dawnej
szkoły oraz domu nauczyciela. Budynek dawnej szkoły został bezpłatnie użyczony umową
zawartą w dniu 31.12.2017 rok. Świetlica w roku sprawozdawczym była czynna od
poniedziałku do soboty w godzinach od 16.00 do 20.00. Był to rok bardzo trudny ze względu
za pandemię. Część zajęć (szczególnie I kwartał 2021 r.) na prośbę młodzieży, aby nie
rezygnować z nich całkowicie była prowadzona online. Od kwietnia zajęcia były prowadzone
stacjonarnie.
Opieką świetlicową w świetlicy w Nagorzycach objętych zostało 28 uczniów z klas
podstawowych I –VIII oraz 10 uczniów szkół średnich. Zajęcia świetlicowe w okresie styczeń
– marzec 2021 odbywały się online. Działalność

placówki

była

całoroczna. Zajęcia

pozalekcyjne w świetlicy prowadzone były zgodnie z ustalonym z kierownictwem
harmonogramem. Zajęcia świetlicowe odbywały się w grupach. Były one prowadzone
cyklicznie od kilku lat kilka razy w tygodniu przez zatrudnionych przez Fundację instruktorów
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia). Stała liczba dzieci
korzystających ze świetlicy to 18 osób. Zajęcia przeprowadzane w świetlicy miały charakter
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edukacyjny oraz kulturalny i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Głównym ich celem było zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w sposób
najbardziej wartościowy: tworzenie lepszych warunków harmonijnego rozwoju psychicznego,
fizycznego i społecznego, nauka aktywnego spędzania czasu wolnego bez używek oraz
integracja grup społecznych. Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo
w różnorodnych formach zajęć. Były to zajęcia:
- muzyczne;
- matematyczne;
- gry i zabawy ruchowe;
- gry i zabawy dydaktyczne;
- zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów).
Nad bezpieczeństwem, korzystającej ze świetlicy młodzieży przez cały czas czuwał opiekun
świetlicy zatrudniony przez Fundację na podstawie umowy o pracę. Świetlica była też
miejscem spotkań osób dorosłych z okolicznych wsi.
W ramach prowadzonych zajęć działały 7 zespołów muzycznych. Zespoły muzyczne działające
przy świetlicy od kilku lat występują przy okazji imprez organizowanych w remizie strażackiej
w Witosławicach. M.in. uczestniczyły w takich imprezach jak: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy czy Zielone Świątki. Oprócz wyżej wymienionych zajęć w świetlicy pomagaliśmy
słabszym uczniom w odrabianiu prac domowych.
We wrześniu Zarząd Fundacji podjął decyzję, aby zajęcia matematyczne i języka angielskiego
od października 2021 były prowadzone w gminie Sadowie. W związku z powyższym zostały
przeprowadzone rozmowy z Panią Wójt Gminy Sadowie oraz Dyrektorem Biblioteki Ośrodka
Kultury w Sadowiu o nieodpłatnym użyczeniu sal na wspomniane zajęcia. Decyzja organów
była jak najbardziej pozytywna i we wrześniu została podpisana stosowna umowa na
nieodpłatne użyczenie sal. Niezwłocznie rozpoczęliśmy rekrutację na zajęcia.
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Został utworzona strona fanpage na Facebooku. Niezwłocznie po podpisaniu umowy został
opracowany regulamin korzystania z zajęć pozalekcyjnych, który określał zasady
przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć pozalekcyjnych przez rodziców, procedurę
postępowania w przypadku opuszczenia zajęć pozalekcyjnych przez uczestnika bez
pozwolenia. Przygotowaliśmy do uzupełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych
następujące dokumenty:
- zgoda na uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (karta zgłoszenia),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku,
- ochrona danych osobowych.
We wrześniu odbyło się spotkanie rodziców dzieci chętnych do skorzystania z zajęć, rozdane
zostały dokumenty do uzupełnienia. Od października rozpoczęliśmy zajęcia w nowych
miejscach.
Od października 2021 rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć w Bibliotece Ośrodku Kultury w
Sadowiu oraz w świetlicy wiejskiej we Rżuchowie. Zajęcia odbywają się w kilku grupach
wiekowych. Zajęcia języka angielskiego w Sadowiu odbywały się 2 razy w tygodniu od 15.00
do 19.00. Zajęcia matematyczne w Sadowiu odbywały się 2 razy w tygodniu w godzinach 16.00
do 19.45. Z zajęć języka angielskiego w BOK w Sadowiu stale korzystało 56 osób, z zajęć
matematycznych stale korzystało 37 osób. Zajęcia języka angielskiego we Rżuchowie
odbywały się 1 raz w tygodniu (sobota) od 10.00 do 14.00. Zajęcia matematyczne we
Rżuchowie odbywały się 1 raz w tygodniu w godzinach 15.30 do 16.30. Z zajęć języka
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angielskiego we Rżuchowie stale korzystało 15 osób, z zajęć matematycznych stale korzystało
9 osób.
Poniższa tabela przedstawia liczby godzin zajęć muzycznych, matematycznych i jęz.
angielskiego w poszczególnych miesiącach:
miesiąc

zajęcia muzyczne

zajęcia matematyczne

zajęcia języka
angielskiego

01/2021

70,5

20

14

02/2021

71

48

28

03/2021

75,5

56

32

04/2021

72,5

41

28

05/2021

76

47

28

06/2021

74,5

28

24

07/2021

74

0

0

08/2021

40

0

0

09/2021

86,5

0

0

10/2021

63,5

27

37

11/2021

68

24

38,5

12/2021

60

25

33
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Zestawienie kosztów świetlicy w 2021 roku ze wskazaniem źródła finansowania

KOSZTY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W OKRESIE 01.01.2021 – 31.12.2021:
219 860,27
W TYM:

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

RAZEM
WYNAGRODZENIA
OLEJ GRZEWCZY
ENERGIA ELEKTRYCZNA
WYPOSAŻENIE
POZOSTAŁE (MATERIAŁY NA ZAJĘCIA)
INTERNET
UBEZPIECZENIE BUDYNKU
SZAMBO, ŚMIECI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ŚWIETLICY
W TYM:
ZAJ. MUZYCZNE
ZAJ. MATEMATYCZNE
JĘZYK ANGIELSKI

1%
219 860,27
40 450,72
7 050,80
6 019,50
3 689,94
322,82
564,00
2 059,00
2 133,00

212 350,27
40 450,72
3 500,80
6 019,50
3 689,94
322,82
564,00
2 059,00
2 133,00

157 570,49
104 088,96
25 061,53
28 420,00

153 610,49
104 088,96
25 061,53
24 460,00

wkład własny
7 510,00
0,00
3 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 960,00
0,00
0,00
3 960,00

3. Działalność Charytatywna
Działając na podstawie paragrafu 7 pkt 3,4 oraz paragrafu 8 punkt 1 podpunkt 6 Statutu
Fundacji organizujemy dwojakiego rodzaju wsparcie dla Wspólnoty Chleb Życia z którą od
wielu lat mamy bliską współpracę. Umowa na przekazywanie artykułów spożywczych dla
Wspólnoty została podpisana 1 października 2013 roku. W roku sprawozdawczym
kontynuowaliśmy jej realizację. Z myślą o bezdomnych mieszkańcach schronisk pozyskaliśmy
dary rzeczowe (odzież, obuwie, pampersy, środki czystości i higieny osobistej itp.),
żywnościowe. Utrzymywaliśmy kontakt z darczyńcami zagranicznymi oraz krajowymi,
przygotowywaliśmy sprawozdania, rozliczenia i podziękowania. Fundacja stale otrzymywała
darowizny żywności od 4 firm. Otrzymaliśmy m.in. żywność o wartości 76 620,88 zł,
kosmetyki o wartości 2 212,00 zł. Łączna wartość darowizn w 2021 roku wyniosła 78 832,88
zł. Otrzymane dary zostały przekazane Wspólnocie Chleb Życia prowadzącej domy dla osób
bezdomnych, oraz matek z dziećmi.
W 2021 roku również prowadziliśmy pomoc Wspólnocie przy opiece nad osobami
bezdomnymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w schroniskach i domach przez nią
prowadzonych. W 2021 roku oddelegowaliśmy 12 pracowników do prac prowadzonych przez
Wspólnotę Chleb Życia. Były to prace gospodarcze, zaopatrzeniowe, opieka nad osobami
starszymi, niepełnosprawnymi, remonty i zaopatrzenie schronisk.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
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W 2021 roku rozpoczęliśmy budowę nowego schroniska dla osób bezdomnych na gruntach,
które w 2020 roku w wyniku podpisania umowy użytkowania zostały nam przekazane przez
M.St. Warszawa. Została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę zewnętrzną
zgodnie z podpisaną umową w dniu 01.12.2020 roku. Dokumentacja zawiera projekt budynku
instytucji ochrony zdrowia, które będzie świadczyło usługę zakwaterowania z opieką lekarską
i pielęgniarską. W sierpniu 2021 rozpoczęła się budowa stanu surowego otwartego budynku.
W 2021 po podpisaniu umów firmy opracowały także dokumentację instalacji elektrycznej,
sanitarnej i wentylacji.

4. Program „Pragnę pracy, nie jałmużny”
Program realizowany przez Fundację nieprzerwanie od 2003 roku. Powstał w odpowiedzi na
trudny problem społeczny, jakim jest wysokie bezrobocie na terenie woj. świętokrzyskiego.
W okolicach, gdzie dociera nasza pomoc, dotyka on głównie mieszkańców wsi o niskich
kwalifikacjach zawodowych i niskim wykształceniu. Staramy się zapobiec zupełnej
marginalizacji tych osób i stworzyliśmy ofertę miejsc pracy i staży zawodowych.
•

„Manufaktura” - Pracownia krawiecka – prowadzona działalność od 2003 roku w ramach
odpłatnej działalności statutowej we wsi Jankowice to mały zakład krawiecki. Szwalnia była i
nadal jest wyposażona w profesjonalne maszyny krawieckie. Produkty wytwarzane przez
zatrudnione panie zawsze były niepowtarzalne i unikatowe. Wszystkie wyroby były szyte z
naturalnych materiałów (bawełna, len) i zdobione były bawełnianymi koronkami i haftami. W
pracowni krawieckiej w 2021 r zatrudnienie znalazły 3 panie (1 osoba na umowę o pracę w
okresie 01.01-10.03.2021 r.), 1 osoba na umowę zlecenie w okresie 01-12/2021, 1 osoba w
miesiącu 08/2021 i 12/2021) z okolicznych miejscowości. Stałym asortymentem były:
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 netto wyrobów sprzedanych w 2021 roku wyniosła 44 619,93 zł. Sprzedaż odbywała
się tylko poprzez sklep internetowy. Koszty ogółem (wynagrodzenia, materiały bezpośrednie
do produkcji, pozostałe koszty, koszty pośrednie) szwalni wyniosły 83 763,91 zł.
Wartość wyrobów gotowych pracowni krawieckiej na dzień 31.12.2021 rok wyniosła
5 723,37 zł.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
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Gospodarstwo i przetwórnia – prowadzona od 2005 roku w ramach odpłatnej działalności
statutowej nieprzerwanie od 2005r. Działalność ta prowadzona we wsi Zochcin gmina Sadowie
powiat opatowski. Projekt ma na celu tworzenie miejsc pracy i przystosowania zawodowego,
a także promowania alternatywnych możliwości zarobkowania na wsi.
Do prac w przetwórni zatrudnieni byli mieszkańcy z okolicznych wsi i małych miejscowości.
Stałe zatrudnienie znalazły 1 osoba (zatrudnienie na umowę o pracę). W roku 2020 ze względu
na stan zagrożenia epidemicznego decyzją Zarządu Fundacji przetwórnia nie wprowadziła
produkcji nowego towaru. W roku 2021 decyzja ta została podtrzymana przez Zarząd Fundacji.
Wartość netto wyrobów sprzedanych w 2021 roku wyniosła 4 613,51 zł. Koszty ogółem
(wynagrodzenia, pozostałe koszty, koszty pośrednie) przetwórni wyniosły w 2021 roku
111 284,63 zł.
Wartość wyrobów gotowych przetwórni na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 11 351,00 zł.
Współpraca i partnerzy Fundacji
Najważniejszym, stałym partnerem współpracy od wielu lat była i jest Wspólnota Chleb Życia.
Pomaga ona Fundacji w realizacji działań statutowych. Znaczącą działalnością Fundacji jest
wspieranie domów prowadzonych przez Wspólnotę w pozyskiwaniu darowizn rzeczowych. W
większości są to darowizny żywności. W 2021 r pozyskaliśmy i przekazaliśmy Wspólnocie
Chleb Życia żywność o wartości 76 620,88zł. Ściśle współpracowaliśmy w realizacji programu
„działalność charytatywna”.
Pozostali partnerzy to władze lokalne i instytucje powiatu opatowskiego, a także gmin Ożarów,
Sadowie i Waśniów, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenów woj. Świętokrzyskiego.
Kontynuowaliśmy współpracę z firmami Dotpay S.A., PayPall, Fundacją SiePomaga dzięki
którym mamy możliwość pozyskiwać środki finansowe na naszą działalność również z
zagranicy. Rok 2021 to kolejny rok w którym kontynuowaliśmy współpracę z Polską Izbą
Produktu Regionalnego, której jesteśmy członkiem.
Umowy na dotacje i darowizny finansowe
W roku 2021 r. zostały podpisane następujące umowy dotacji i darowizn:
- 1 października 2021 roku została podpisana umowa z Jeronimo Martis Polska Spółka Akcyjna
dotycząca nieodpłatnego przekazywania żywności,
- 12 października 2021 roku została podpisana umowa z Fundacją Biedronki dotycząca
przekazania darowizny w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę schroniska
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dla osób bezdomnych dotkniętych wykluczeniem, w szczególności bezdomnych starszych w
Warszawie.
Działania promocyjne
W

roku

sprawozdawczym

prowadziliśmy

stronę

internetową

Fundacji

(www.chlebzycia.org.pl) jak również powszechnie wykorzystywany fanpage Fundacji, sklepu
internetowego oraz świetlicy na facebooku:
https://www.facebook.com/Chleb.Zycia/ - Fundacja
https://www.facebook.com/SkarbyPrababuni/ - sklep internetowy
https://www.facebook.com/swietlica.nagorzyce
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076151504602 świetlica.
Na fanpage zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszej działalności, ogłoszenia itp.
W roku sprawozdawczym Prezes Fundacji oraz Członkowie Zarządu udzielali wywiadów dla
prasy i telewizji w których promowali działalność Fundacji.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. W związku z powyższym prowadziliśmy
kampanię informacyjno – promocyjną “Pomóż nam pomagać”. Celem wspomnianej kampanii
było pozyskanie w 2021 roku jak najwyższej kwoty od podatników przekazujących 1%
podatku. Fundacja podęła szereg działań organizacyjnych m.in. zaapelowaliśmy o
przekazywanie na cele statutowe swojej działalności 1% podatku od osób fizycznych za
pośrednictwem ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Super
Expres, Gazeta Wyborcza. Naszym głównym narzędziem komunikacji był fanpage na facebook
i strona internetowa za pośrednictwem, których informowaliśmy o przebiegu kampanii. Gdzie
tylko było to możliwe rozkolportowane były ulotki zachęcające podatników do wpłat darowizn
oraz odliczeń 1% na rzecz Fundacji (m.in. biura rachunkowe, urzędy miast, gmin, instytucje
państwowe, apteki, sklepy) . Wykorzystywaliśmy również tzw. marketing szeptany.
Zawiadomiliśmy najbliższy krąg osób związanych z organizacją, rodziny i znajomych o
możliwości przekazania naszej organizacji 1%. Na ten cel w 2021 roku przeznaczyliśmy kwotę
5 668,59 zł. Fundacja w roku obrotowym pozyskała kwotę 577 941,81 zł z tytułu 1%.
Zgromadzone środki oraz niewykorzystaną kwotę z 2020 roku w wysokości 96 953,79 zł
przeznaczyliśmy na działalność:
 funduszu stypendialnego (213 043,67 zł),
 świetlicy (212 066,27 zł),
 działalność charytatywną (249 785,67 zł).
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
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Na przestrzeni lat 2009-2021 wydatki na kampanię informacyjną i pozyskane środki z tytułu
1% kształtowały się następująco:

rok

koszty

pozyskany 1%

2021
5 668,59
577 941,81
2020
5 314,35
584 361,27
2019
4 801,43
428 106,79
2018
8 039,28
301 376,43
2017
7 970,40
288 569,35
2016
6 679,53
207 320,76
2015
5 855,04
234 830,07
2014
9 409,74
227 897,49
2013
7 551,83
204 995,21
2012
6 129,66
209 681,70
2011
1 792,68
174 157,67
2010
4 298,60
156 377,76
2009
1 233,98
150 715,78
razem 74 745,11 3 746 332,09

udział % kosztów kampanii 1% w
ogólnym przychodzie z kampanii
0,98
0,91
1,12
2,66
2,76
3,22
2,49
4,13
3,68
2,92
1,03
2,75
0,82

5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.
6.ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

INFORMACJE FINANSOWE
5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Przychody statutowe całe – 8 684 920,60 zł
w tym:
a ) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 8 094 961,04 zł
w tym:
- darowizny finansowe – 7 460 728,23 zł
- wpływy z tytułu odpisu 1% PIT – 577 941,81 zł
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- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2020 r – 4 536 153,01 zł została przekazana na
realizację bieżących celów statutowych Fundacji.
- środki pozyskane ze źródeł niepublicznych na realizację celów statutowych – 56291,00 zł
b) przychody z odpłatnej działalności statutowej – 49 233,44 zł
c) przychody finansowe – 7,23 zł
d) inne przychody operacyjne – 540 718,89 zł
6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
a) Na realizację celów statutowych:
Koszty działalności statutowej całe 3 648 628,63 zł
W tym koszty odpłatnej działalności statutowej 195 830,93 zł
W tym koszty nieodpłatnej działalności statutowej 3 452 797,70 zł
W tym:
b) administrację
1. koszty administracji 566 275,80 zł
w tym:
- materiały 176 945,73 zł
- usługi 114 403,43 zł
- wynagrodzenia 225 466,80 zł
- podatki i opłaty 5925,39 zł
- podróże służbowe 0,00 zł
- inne koszty 9674,30 zł
- amortyzacja 33 860,15 zł
c) koszty finansowe 6,90 zł
d) działalność gospodarczą
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
e) pozostałe koszty 89 716,22 zł
7. DANE O ZATRUDNIENIU
a) liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Fundacji na dzień 31.12.2021r.
Fundacja zatrudniała 19 osób.
W tym pracownicy merytoryczni:
- koordynator programu Fundusz Stypendialny – pełen etat 1 osoba;
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- asystent programu Fundusz Stypendialny – pełen etat 1 osoba (01.01.2021 – 11.11.2021, od
12.11.2021 do 31.12.2021 – zwolnienie lekarskie), pełen etat 1 osoba (umowa okres próbny od
22.11.2021 do 24.02.2022);
- kierownik świetlicy – pełen etat 1 osoba;
- fizjoterapeuta – pełen etat 1 osoba (02.12.2020 – 20.04.2021 – urlop macierzyński, 21.04.2021
– 30.12.2021 – urlop rodzicielski).
W tym pracownicy administracyjni:
- dyrektor biura Fundacji – pełen etat 1 osoba;
- z-ca dyrektora biura Fundacji – pełen etat do sierpnia 2021- 1 osoba; ¾ etatu od września
2021- 1 osoba;
- księgowy – pełen etat 1 osoba.
W tym pracownicy przetwórni:
- pracownik przetwórni – pełen etat 2 osoby.
W 2021 r. Fundacja dawała zatrudnienie w ramach umów o pracę jak i umów
cywilnoprawnych. Zatrudnienie beneficjentów w poszczególnych miesiącach w roku
sprawozdawczym kształtowało się następująco:
 styczeń – 26 osób w tym 8 osób umowy cywilnoprawne;
 luty - 26 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 marzec – 26 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 kwiecień – 24 osoby w tym 6 osób umowy cywilnoprawne;
 maj – 24 osoby w tym 6 osób umowy cywilnoprawne;
 czerwiec – 25 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 lipiec – 25 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 sierpień – 23 osoby w tym 6 osób umowy cywilnoprawne;
 wrzesień - 25 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 październik – 25 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 listopad – 26 osób w tym 7 osób umowy cywilnoprawne;
 grudzień – 28 osób w tym 9 osób umowy cywilnoprawne.
b) Łączny koszt wynagrodzeń wypłaconych przez fundację to 704 945,86 zł (z tytułu
umów o pracę) w tym:
Nagrody – 0,00 zł
Premie – 26 407,50 zł (łączny koszt premii brutto wypłaconych 14 pracownikom. Średnia
wysokość premii wyniosła 1 886,25 zł brutto).
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Inne świadczenia – 8 121,55 zł (świadczenie chorobowe do 33 dni zwolnienia lekarskiego),
8 288,43 zł (świadczenie chorobowe ponad 33 dni zwolnienia lekarskiego),
19 078,10 (zasiłek macierzyński),
754,70 (zasiłki opiekuńcze).
c) członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia.
d) wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – wynagrodzenia brutto 266 181,82 zł
e) Fundacja nie udziela pożyczek
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych –
Bank PEKAO SA – 4 824 648,81 zł
Bank PEKAO SA – 3 789 193,00 zł
Bank PEKAO SA – 344 575,22 zł
Bank PEKAO SA – 1 161 339,48 zł
Bank PEKAO SA – 2 590 967,08 zł
Środki w kasie 228,50 zł
g) Fundacja nie nabyła obligacji
h) Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i) Nabyte i przyjęte w 2021 r środki trwałe:
Fundacja nie zakupiła i nie otrzymała środków trwałych.
W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy rozpoczętą budowę na terenach przekazanych w
użytkowanie wieczyste – wartość 3 264 057,67 zł
Fundacja w 2020 roku nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu na podstawie aktu
notarialnego repertorium 8209/2020 z dnia 27.10.2020 r. o wartości 8 130 000,00 zł. Fundacja
w roku sprawozdawczym wniosła opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu zgodnie z
protokołem nr 9/B/2020 z dnia 09.10.2020 r. w wysokości 1 499,99 w dniu 04.01.2021 r.
Wartości niematerialne i prawne o wartości łącznej 00,00 zł
j) dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa i zobowiązania zamykają się kwotą 24 290 438,28 zł
8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
W 2021 r. Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.
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9. INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH
Fundacja zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym złożyła sprawozdania roczne w formie
elektronicznej za rok 2020 do:
- Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa - sprawozdanie finansowe wraz
z uchwałą zatwierdzającą przez Radę sprawozdanie w dniu 04.10.2021 r.
- Narodowy Instytut Wolności – sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności OPP w
dniu 06.10.2021 r.
- umieściła sprawozdanie merytoryczne i finansowe na stronie internetowej Fundacji w dniu
18.10.2021 r.
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:
- Okręgowy Urząd Miar w Łodzi – 17.11.2021
10. INFORMACJE O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji
Domy Wspólnoty Chleb Życia w dniu 27.09.2021 r.
11. INFORMACJE O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY
Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest
instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).
Fundacja

w

okresie

od

01.01.2021

do

31.12.2021

roku

zarówno

nie przyjęła jak i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane.
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