
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku   2016 

 

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 „Z Tandemem po zdrowie” 15.06.2016-31.12.2016  DOTACJA:  17 407,40 

 

Projekt „Z Tandemem po zdrowie” był cyklem różnorodnych zajęć z zakresu promocji 

zdrowia oraz pierwszej pomocy dla uczniów klas 4,5,6 Samorządowej Szkoły Podstawowej 

im. w Domaszkowie. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w: 

 warsztatach umiejętności społecznych; 

 warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 warsztatach z zakresu zdrowego odżywiania się; 

 warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 

Oprócz zajęć dla uczniów w projekcie zaplanowano: 

 – zaprojektowanie i rozdysponowanie dla uczniów klas 4,5,6 kart szybkiego reagowania 

zawierających podstawowe informacje dot. pomocy w nagłych wypadkach; 

– organizację na terenie szkoły Festiwalu Zdrowia – dla wszystkich mieszkańców 

Domaszkowa i okolic; 

– przeprowadzenie konkursu między-klasowego z zakresu tematycznego warsztatów, którego 

finał odbył się podczas Festiwalu Zdrowia (dla wygranej klasy przewidziane były nagrody 

rzeczowe). 

W działaniach zaplanowanych w projekcie wzięło udział 63 uczniów z klas 4,5,6 

Podstawowej Samorządowej Szkoły w Domaszkowie. Każda klasa objęta wsparciem przeszła 

cykl zajęć z zakresu: kompetencji społecznych - 8 godz. lek./klasę; pierwszej pomocy 



przedmedycznej - 8 godz. lek./klasę; zdrowego odżywiania - 3 godz.lek./klasę; profilaktyki 

uzależnień - 3 godz.lek./klasę. Wytypowani przez klasę uczniowie wzięli udział w konkursie 

wiedzy o zdrowiu z zakresu warsztatów oraz uczestniczyli w Festiwalu Zdrowia. Wszystkie 

dzieci z klas 4,5,6 zostały wyposażone w Karty Szybkiego Reagowania dzięki, którym będą 

w stanie udzielić skutecznie podstawowej pomocy przedmedycznej oraz dzielić się swoją 

wiedzą z innymi. Uczniowie skorzystali z kompleksowego programu wiedzy o zdrowiu i 

bezpieczeństwie, dzięki któremu wzrosła ich świadomość zachowań prozdrowotnych i 

umiejętności twardych związanych z pomocą w nagłych wypadach. 

 

Projekt był realizowany  w okresie 15.06.2016-31.12.2016 - dofinansowany ze środków 

programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 Projekt „Oswoić nieznane” 01.09.2015-15.12.2015 DOTACJA: 11 627,34 

 

Projekt „Oswoić nieznane” był cyklem różnorodnych zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia 

psychicznego dla uczniów klas I gimnazjum w dwóch miastach powiatu kłodzkiego: Kłodzku 

i Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnicy projektu wzięli udział w: 

 5-ciu lekcjach z zakresu zdrowia psychicznego, na których dowiedzieli się m.in. jak 

radzić sobie ze stresem, czym są stereotypy (w kontekście zaburzeń psychicznych) i 

jak im przeciwdziałać, poznali jakie mogą być trudności wieku młodzieńczego, jakie 

są ich symptomy i sposoby rozpoznawania; 

 treningu empatycznym dzięki, któremu nauczyli się rozpoznawać emocje innych 

osób i we właściwy sposób na nie reagować, dowiedzieli się w jaki sposób może czuć 

się osoba przeżywająca trudności oraz w jaki sposób można jej pomóc; 

 w warsztatach, na których wraz z pomocą profesjonalistów stworzyli ścieżkę 

postępowania dla osób przeżywających trudności i przedstawili ją w wybranej przez 

siebie formie graficznej. 

 

Oprócz zajęć dla uczniów w projekcie przewidziane zostały otwarte spotkania dla 

rodziców, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat trudności wieku młodzieńczego, 

sposobów ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi (po jednym spotkaniu w każdym 

mieście). Na potrzeby spotkań i projektu została także wydana broszura informacyjna 

zawierająca wskazówki jak postępować w przypadku pojawienia się problemów 

psychicznych, gdzie można szukać pomocy oraz ‘ściągawka’ dla dzieci, jak dbać o własne 

dobre samopoczucie. 

 

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i samoświadomości z zakresu profilaktyki zdrowia 

psychicznego, a dzięki temu nabycie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego radzenia 

sobie w sytuacji pojawiania się problemów psychicznych. Celem pośrednim projektu było 

zapobieganie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez 

budowanie postaw opartych na wrażliwości i otwartości wśród młodych ludzi, a dzięki temu 

przeciwdziałanie ich marginalizacji w życiu społecznym. 

Cel projektu został osiągnięty -> poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu profilaktyki 

zdrowia psychicznego uczniowie, którzy zostali objęci wsparciem (68 osób) otrzymali 

podstawy wiedzy dotyczące rozpoznawania i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych z punktu widzenia młodzieży. Poprzez pracę warsztatową wypracowali ścieżki 

pomocy, które dają realne kroki pomocy w razie wystąpienia trudności wieku młodzieńczego. 

Poprzez stworzenie broszury informacyjnej dotyczącej profilaktyki zdrowia psychicznego 

młodych osób i rozdysponowaniu jej w szkołach, grupa docelowa będzie miała dostęp do 

praktycznych wskazówek oraz adresów instytucji pomocowych.  



 

Projekt „Oswoić nieznane” był realizowany w okresie 01.08.2016-31.12.2016 - 

dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

 Projekt „Historia w balkonie zaklęta” 01.08.2016-30.11.2016 DOTACJA: 8 964,22 

 

Główną ideą cyklu wydarzeń „Kadr na balkon”, było skłonienie młodych mieszkańców 

Wrocławia do przyjrzenia się balkonom w naszym mieście i uwiecznienia w kadrze tych 

najbardziej intrygujących. Z mozaiki zdjęć stworzyliśmy album, który pokazał Wrocław z 

perspektywy jego balkonów. Chcieliśmy aby młodzi mieszkańcy miasta zatrzymali się na 

chwilę w otaczającej ich urbanistycznej rzeczywistości i fotografując napotkane balkony 

przyjrzeli się bliżej miastu, jego estetyce oraz historii. Zatrzymując balkony w kadrze 

aparatów i smartfonów młodzi mieszkańcy Wrocławia stworzyli szlak wrocławskich 

balkonów oraz autorski rys tożsamości miasta. 

Projekt zakładał trzy działania: 

 

 Konkurs fotograficzny, którego tematem przewodnim były wrocławskie balkony 

– wrzesień 2016 

 Album fotograficzny oraz mapa turystyczna zawierające wybrane zdjęcia i historie 

wrocławskich balkonów oraz ich mieszkańców – październik 2016 

 Wystawa zdjęć nagrodzonych w konkursie połączona z otwartym warsztatem na 

temat prostych i ekologicznych sposobów kreowania przestrzeni 

balkonowych pod względem funkcjonalnym i estetycznym prowadzonym przez 

architekta- listopad 2016 

 

1) W wyniku konkursu pozyskano 126 unikalnych zdjęć wrocławskich balkonów w 

różnych kategoriach i interpretacjach (formularze zgłoszeniowe, zdjęcia). 

 

2) Powstało 120 egzemplarzy publikacji zwartej pt. „Historia w balkonie zaklęta. 

Fotograficzna podróż po wrocławskich balkonach” czyli albumu fotograficznego oraz 

grafiki-mapy alternatywnej trasy zwiedzania miasta szlakiem wyróżnionych balkonów.  

 

3) przeprowadzono 1 otwartą wystawę fotograficzną wyłonionych w konkursie zdjęć dla 

mieszkańców miasta.  

 

4) przeprowadzono 2-godzinny warsztat na temat samodzielnego kreowania przestrzeni 

balkonowych pod względem funkcjonalnym i estetycznym.  

 

5) wydrukowanie 20 zdjęć wrocławskich balkonów wyróżnionych w konkursie „Kadr na 

balkon” na potrzeby wystawy.  

 

6) ok. 60 osób wzięło udział w wystawie  zdjęć wrocławskich balkonów wyróżnionych w 

konkursie „Kadr na balkon”.  

 

Cykl wydarzeń “Kadr na Balkon” był realizowany w ramach projektu „Historia w balkonie 

zaklęta”, dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

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: 38 638,09 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 37 998,96 

- z darowizn: 639,13 

- 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: 38 359,31 

W tym:  

- na realizację celów statutowych:  

zużycie materiałów i energii: 4 450,27 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 19714 

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

- na działalność gospodarczą: 0,00 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 14195,04 

 

 

 

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: 24 

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: 19 714,00 

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:  888,78  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: 888,78  



 Zobowiązania:   0,00 

 

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

oraz o ich wynikach finansowych: 

a) Dotacja 10 000 tys. ( wydatkowano: 8 964,22) ze środków Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego „Historia w balkonie 

zaklęta” w okresie od 01.08.2016 do 30.11.2016 określonego w umowie nr 

MDU/13/2016.  

b) Dotacja 11 870 tys. ( wydatkowano: 11 627,34) w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich Nr umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

UMOWA NR 176_I/2016 dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 r. zawarta na realizację projektu „ Oswoić nieznane” w 

okresie 01.08.2016-31.12.2016. 

c) Dotacja 19 920 tys. ( wydatkowano: 17 407,40) w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich Nr umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: UMOWA 

NR 174_I/2016 dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 r. na realizację projektu „ Z Tandemem po zdrowie” w 

okresie 15.06.2016-31.12.2016. 

 

 

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 

2016r. 

 

19) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 

W sprawozdawczym 2016r. nie była prowadzona kontrola. 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 

Lp.  
Nr  

uchwały 
data  organ czego dotyczy 

1 1/2016 04.01.2016 Zarząd 
udzielenie pełnomocnictwa oddziałowi terenowemu 
Domaszków 

2 2/2016 05.02.2016 Zarząd o przyjęciu sprawozdania AML za rok 2015 

3 3/2016 09.05.2016 Zarząd o realizacji projektów MPIPS 

4 4/2016 30.06.2016 Zarząd o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2015 

5 5/2016 04.07.2016 Zarząd o realizacji projektów UMWD 

 

 

Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej: 

 

…………………………………    …………………………………… 

 

 

………………………………… 

 


