
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku   2015 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: Fundacja Tandem  

 

 
1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

 

2) Dane o fundacji: 

 

Nazwa: FUNDACJA TANDEM 

 

Siedziba, adres: UL. OŁTASZYŃSKA 130/7 53-034 WROCŁAW  (aktualny adres do 

korespondencji) 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.02.2014  

 

Nr KRS: 0000499647    Nr Regon: 022365032 

 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. MONIKA LASSOTA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI 

2. KATARZYNA KARKOCHA-BARTOSZEWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU 

FUNDACJI 

3. KATARZYNA HAŁAWIN – CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI  

 
 

4) Cele statutowe fundacji: 

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Wspieranie integracji i aktywizacji  społecznej, kulturalnej  i zawodowej różnych 

środowisk społecznych w kraju i za granicą. 

3. Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i edukacji obywatelskiej. 

4. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej.  

5. Promocja i wspieranie zatrudnienia. 

6. Podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.  

7. Promocja i ochrona praw człowieka oraz współpraca rozwojowa. 

8. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. 

9. Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.  

10. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. 

11. Podejmowanie działań na rzecz osób starszych. 

12. Działalność, promowanie i kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

 



1) Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, w tym organizowanie i prowadzenie 

szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, konferencji i seminariów.  

2) Organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych form pomocy 

psychologicznej, w tym poradnictwa oraz terapii.  

3) Organizowanie imprez, wydarzeń oraz wyjazdów edukacyjnych, artystycznych, 

kulturalnych, sportowych i innych zgodnych z celami Fundacji.  

4) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych oraz promującą przedsiębiorczość 

społeczną. 

5) Współpracę z krajowymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz pracodawcami w zakresie wspierania 

przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.  

6) Działalność twórczą, badawczą i wydawniczą mającą na celu opracowywanie i 

upowszechnianie nowatorskich, autorskich rozwiązań w obszarach polityki społecznej, 

edukacji, kultury , zdrowia i ekologii. 

7) Współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z innymi 

organizacjami i instytucjami, prowadzenia wspólnych projektów zgodnych z celami 

Fundacji oraz pomocy humanitarnej.  

8) Organizowanie pomocy materialnej i interwencyjnej osobom wykluczonym społecznie 

oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.  

9) Promowanie i organizowanie wolontariatu. 

10) Pozyskiwanie środków pieniężnych i materialnych niezbędnych do realizacji celów 

Fundacji.  

11) Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów 

w tej dziedzinie.  

12) Inne działania służące osiągnięciu celów fundacji 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 

 Projekt „Sobotnia rozwijalnie” 01.08.2015-31.10.2015  DOTACJA:  3934,73 

 

Projekt „Sobotnia rozwijalnia” to 7 SOBÓT dla dzieci i dorosłych – pomysł na wspólne 

spędzenie czasu oraz realizację wspólnych pomysłów w przestrzeni lokalnej – we wsi 

Domaszków na Dolnym Śląsku. To połączenie zajęć praktycznych rozwijających 

kompetencje społeczne, ale także i kreatywność w myśleniu i działaniu. To sposób na to aby 

wydobyć potencjał dzieci, młodzieży i dorosłych i przełożyć go na działania mające na celu 

poprawę jakości życia w lokalnym środowisku. W ramach projektu przewidziane były 

warsztaty tematyczne dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej m.in. z projektowania 

lokalnej przestrzeni, pielęgnacji zieleni, pierwszej pomocy oraz kreatywności.; warsztaty 

dla rodziców  dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspólny happening na 

zakończenie działań. Okres realizacji projektu: 01.08.2015-31.10.2015 

 

Rezultaty jakościowe projektu to stworzenie oferty różnorodnych, dodatkowych  zajęć dla 

dzieci w czasie wolnym od nauki. Dzięki udziałowi w warsztatach wzrosła wiedza, 

umiejętności i świadomość dzieci biorących udział w projekcie w zakresie kompetencji 

społecznych, udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa, tworzenia i dbania o 

wspólną przestrzeń oraz kreatywności. Dorośli zdobyli natomiast wiedzę, jak zauważać i 

radzić sobie z problemem uzależnień u swoich dzieci i mieli możliwość dowiedzieć się jak 

doskonalić swoje kompetencje rodzicielskie. Organizacja happeningu zaktywizowała 

rodziców do zaangażowania się we wspólną inicjatywę. Wspólnie wybrano i przygotowano 

teren pod stworzenie ładnego miejsca na terenie Szkoły, gdzie zasadzono drzewka i krzewy. 

Była to także okazja do wspólnego spędzenia czasu dzieci i dorosłych. Dodatkowo 

Fundacja pozyskała wolontariuszy, z którymi zamierza dalej współpracować przy tworzeniu 

kolejnych projektów dla lokalnej społeczności. Projekt spotkał się z bardzo dobrym 



odbiorem Szkoły, która jest zainteresowana współpracą z Fundacją w realizacji podobnych 

przedsięwzięć.  

Rezultaty ilościowe to przeprowadzenie łącznie 24 godzin warsztatów (20 godzin dla dzieci 

i 4 godzin dla dorosłych). W sumie  w warsztatach wzięło udział: (60 osób). Opracowano 1 

broszurę informacyjną, którą wydrukowano dwustronnie w ilości 200 szt. 

 

Projekt dofinansowany ze środków projektu „Dolnośląskie Fundusz Małych Inicjatyw” 

realizowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

 

 Projekt „Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej” 01.09.2015-15.12.2015 

DOTACJA: 9 401,90 
 

Projekt „Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej” zakładał stworzenie ilustrowanej mapy 

miasteczka zawierającej 4 alternatywne, w stosunku do tradycyjnych, trasy turystyczne tj. 

trasę filmową, trasę produkcyjną, trasę PRL-owską oraz trasę średniowieczną. Ideą 

przewodnią projektu jest zaproponowanie osobom odwiedzającym Bystrzycę Kłodzką 

nowych możliwości poznania miasteczka oraz ukazanie innych, niż tylko architektoniczne, 

walorów kulturowych. Mapa ma być użyteczna także dla mieszkańców – szczególnie dzieci 

i młodzieży – które miałyby możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii lokalnej 

oraz mogłyby spojrzeć na swoją „małą ojczyznę” w inny, niż dotychczas sposób. 

Wydrukowano 2000 tys. egzemplarzy przygotowanej mapy. Rozdysponowano mapę do 

miejsc użyteczności publicznej tj. bibliotek, szkół, hoteli, IT, domu kultury w Bystrzycy 

Kłodzkiej. W sumie 1600 egzemplarzy. Przeprowadzono także wysyłkę map do 10 

Punktów Informacji Turystycznej w powiecie kłodzkim - w sumie 100 egzemplarzy. 300 

egzemplarzy mapy znajduje się na stanie Fundacji - zostanie przeznaczone do działań 

lokalnych oraz dalszej promocji projektu po jego zakończeniu. 

 

Projekt „Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej” był dofinansowany ze środków Muzeum 

Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”. 

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 14 655,76 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 13 336,63 

- z darowizn: 1 313,00 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00 

- 

-  

- 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:               % 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 14 436,63 

W tym:  



- na realizację celów statutowych:  

zużycie materiałów i energii: 993,53 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 5 286,00 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 0,00  

- na działalność gospodarczą: 0,00 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 8 157,10 

- 

- 

 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

 

A) Liczba osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy: 0 osób 

B) Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty: 0 osób 

C) Liczba osób świadczących usługi w fundacji na podstawie umowy cywilnoprawnej: 9 

osób 

 

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0  

 

 

 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 0  

W tym:  

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

: 0  

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0  

 Członkom Zarządu ogółem:  

W tym: 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym: 0  

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. W tym: 0 

- wynagrodzenia: 

- nagrody: 

- premie: 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:  

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 5 286,00 



Członkowie zarządu Fundacji nie pobierali wynagrodzenia, premii i innych świadczeń z 

tytułu pełnionych funkcji. 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach: nie dotyczy  

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: 

Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

      

 Pożyczkobiorca:      kwota: 

Warunki przyznania pożyczki: 

 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota:  819,13  Bank: Bank BGŻ BNP Paribas S.A 

Kwota:    Bank: 

14) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy  

- Obligacji: 

- Udziałów:   Nazwa spółki:     

- Akcji:   Nazwa spółki: 

-  

 

 

15) Informacje o nabytych nieruchomościach:  nie dotyczy  

 Kwota wydatkowana: 

 Przeznaczenie nieruchomości:    

 

16) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy  

 Kwota wydatkowana: 

 Wyszczególnienie:    

 

a) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 819,13   

 Zobowiązania:   0,00 

 

17) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: 

a) Dotacja 9500 tys. ( wydatkowano: 9 401,90) ze środków Muzeum Historii Polski w 

Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra” na realizację zadania publicznego 

„Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej” w okresie od 01.09.2015 do 15.12.2015 

określonego w umowie nr MHP/PJ/2369/2015.  

b) Dotacja 4 403 tys. ( wydatkowano: 3 934,73) w ramach Projektu: Dolnośląski 

Fundusz Małych Inicjatyw Nr umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej: UMOWA 

NR 726_III/2014 dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 r. zawarta z Fundacją Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „Umbrella” z 10.08.2015r. umowa nr  1/E/068/2015/II na realizację 

projektu „ Sobotnia rozwijalnia” w okresie 01.08.2015-31.10.2015. 

 

18) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 



Fundacja składała CIT 8, PIT 11, PIT 4R, PITD oraz sprawozdanie finansowe w roku 

2015r. 

 

19) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 

W sprawozdawczym 2015r. nie była prowadzona kontrola. 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 

Nr  data  organ czego dotyczy 

1 23.06.2015 Zarząd o realizacji projektu "Alternatywna mapa Bystrzycy Kłodzkiej" 

2 30.06.2015 Zarząd o przyjęciu sprawozdania AML za 2014 

3 30.06.2015 Zarząd o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014 

4 31.07.2015 Zarząd o realizacji projektu "Sobotnia rozwijalnia" 

 

 

 


