Fundacja DRACHMA
ul. J. Sobieskiego 10A
43-300 Bielsko-Biała
Sprawozdanie merytoryczne za 2009 r.
I. Fundacja DRACHMA, zgodnie z Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 24
października 2007 r. w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie została ustanowiona
przez Fundatora ks. dr Mirosława Szewieczka ( rep. A 1977/2007 )
W dniu 08.02.2008 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000298899.
Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON 240848997 i została
zarejestrowana pod numerem 9499Z Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ),
czyli jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Zarząd Fundacji :
Prezes Zarządu - ks. dr Mirosław Szewieczek,
zam. 43-516 Zabrzeg, ul. Objazdowa 22
Wiceprezes zarządu - Bronisława Szkutek ,
zam. 43-419 Zamarski, ul. Ogrodowa 20
Wiceprezes zarządu - Krzysztof Pieciun,
zam. 43-400 Cieszyn, ul. Sikorskiego 35
Cele statutowe Fundacji
zgodnie z § 6 Statutu celem Fundacji jest
- tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki
stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w
określonych warunkach społecznych, poprzez : edukację, wsparcie, pomoc i służbę
wzajemną,
- ewangelizację społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności,
poprzez edukację oraz jednoczenie różnego rodzaju podmiotów społecznych,
- pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są osoby niepełnosprawne, chore,
samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny.
- upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się
kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w
szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej i
światowej.
- rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w
ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją
chrześcijańską.
- inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych
II. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- podejmowanie formacji dzieci i młodzieży poprzez różne formy wolontariatu na
rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym
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-współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w Polsce
-organizowanie imprez o charakterze charytatywnym
- czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności
wśród osób zaangażowanych w działalność Fundacji
Sprawozdanie z działalności za rok 2009
24 stycznia 2009 roku rozpoczął się trwający do kwietnia, cykl warsztatów teatru
ulicznego. Biorąca w nim udział młodzież wspólnie wypracowała spektakl, który
znalazł się w repertuarze Wielkiego Koncertu Wiosennego.
7 marca 2009 roku rozpoczął się, trwający do kwietnia cykl warsztatów gry na
bębnach, prowadzony przez zespół bielskich bębniarzy „Drum Attack”. Uczestnicy
warsztatów wraz z zespołem wystąpili podczas Wielkiego Koncertu Wiosennego.
20 marca 2009 roku rozpoczął się projekt „Starszy Brat, Starsza Siostra” Projekt
realizowany jest w oparciu o program środowiskowy polegający na stworzeniu i
rozwijaniu dobrej relacji między dzieckiem znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, a jego opiekunem - mentorem (wolontariuszem), który będzie dla niego
wsparciem. W ramach tego programu 15 wolontariuszy, na podstawie umowy o
wolontariacie, podjęło pracę z 15 podopiecznymi, która będzie trwała do końca roku
szkolnego, tj. do czerwca 2010.
21 marca odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży niepełnosprawnej z
wolontariuszami. Do tej pory odbyło się kilka spotkań. Niepełnosprawni uczyli się gry
w Boccia, brali udział w zajęciach zdobienia szkła, lepienia z modeliny oraz tworzenia
ozdób świątecznych.
W niedzielę 26 kwietnia w Bielskim Centrum Kultury odbył się koncert
charytatywny na rzecz dzieci w Afryce pod nazwą „Patrz sercem”. Ze sprzedaży
biletów, wolnych datków oraz tego, co oferowały stoiska w hallu zebrane zostało
10 480,00 zł. Kwota ta została przekazana gdańskiemu oddziałowi Ruchu Maitri z
przeznaczeniem dla ośrodków dożywiania w Kongo, Burundi i Rwandzie.
W dniach od 17 do 29 czerwca 2009r odbyła się polsko-niemiecko-francuska
wymiana młodzieży "źródła naszej jedności". Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej przyznała na ten cel dotację w wysokości 28 437,10 zł. Natomiast pobyt i
przejazd we Francji finansowali uczestnicy oraz fundacja Drachma. W wymianie
wzięły udział 52 osoby, była to młodzież z bielskich szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
W dniach od 24 do 31 lipca 2009 we współpracy ze Wspólnotą Przymierza „Miasto
Na Górze” w Bielsku-Białej, odbyło się spotkania formacyjne młodych w Kasinie
Wielkiej. Fundacja dofinansowała 6 osób, kwota dofinansowania to 1180, 00 zł.
W wrześniu 2009 roku rozpoczął się, dofinansowany z środków unijnych, projekt
„Muzykowanie szansą na ciekawe życie i sukces”. Celem projektu jest podwyższenie
umiejętności muzycznych poprzez edukacyjne warsztaty muzyczne. Uczestnikami
projektu były dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat z gmin Ustroń i Zebrzydowic.
Działania zakończyły się 31 stycznia 2010 roku.
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17 listopada odbyły się zajęcia plastyczne, na których dzieci i młodzież
przygotowywała rozmaite gadżety świąteczne, które były sprzedawane wraz z
kalendarzami na stoisku w centrum handlowym „Sfera” podczas grudniowej akcji
„Patrz sercem”.
Od 12 do 24 grudnia w centrum handlowym Sfera odbyła się akcja „Patrz Sercem”.
Została ona przeprowadzona na rzecz utrzymania szkoły i ośrodka zdrowia dla dzieci
w Kamerunie. Wolontariusze sprzedawali kalendarze i kartki oraz ozdoby świąteczne.
Podczas akcji udało się zebrać 11 568,30 zł. Kwota ta została przelana na konto
gdańskiego Ruchu Maitri.
27 grudnia 2009 –2 stycznia 2010- zorganizowano wyjazd do Poznania na
Europejskie Spotkanie Młodych. W wyjeździe wzięło udział 48 osób.
III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. uchwały zarządu podjęte w 2009 r.
1. Uchwała nr 1/2009 z dnia 08.02.2009 o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2008
2. Uchwała nr 2/2009 z dnia 08.02.2009 o przekazaniu niewykorzystanych
funduszy od sponsorów na organizację przedsięwzięć, na cele statutowe
fundacji
3. Uchwała nr 3/ 2009 z dnia 08.02.2009 o podpisaniu porozumienia o
współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ
RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wałowej 4
4. Uchwała nr 4/2009 z dnia 08.02.2009 o podpisaniu porozumienia o
współpracy pomiędzy Fundacją „Starszy Brat Starsza Siostra Polska”
organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska
50/19, w zakresie programu w/w organizacji.
5. Uchwała nr 5/ 2009 z dnia 08.02.2009 o podpisaniu porozumienia o
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul.
Karola Miarki 11 w ramach działań programu Starszy Brat Starsza Siostra
oraz działań woluntarystycznych.
6. Uchwała nr 6/2009 z dnia 11.05.2009 o przystąpieniu od września 2009 do
realizacji projektu unijnego „Muzykowanie Szansą Na Ciekawe Życie I
Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Uchwała nr 7/2009 z dnia 28.09.2009 o przystąpieniu od stycznia 2010 do
realizacji projektu transgranicznego ze Słowacją „Razem Bez Granic”.

V. przychody Fundacji :
Darowizny :

41 317,97 zł
W tym od osób fizycznych :
33 217,97 zł
Od osób prawnych :
8 100,00 zł
Dotacje :
58 054,77 zł
Przychody z działalności statutowej :
4 562,36 zł
RAZEM :

103 935,10 zł
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VI. poniesione koszty :
a. na realizację celów statutowych : 84 677,31 zł
b. koszty administracyjne :
19 930,16 zł
c. działalność gospodarczą :
nie dotyczy
d. pozostałe :
101,68 zł
VII.
a. fundacja nie zatrudniała osób na podstawie umowy o pracę
b. nie dotyczy
c. członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji
d. wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach realizowanych
projektów sfinansowanych dotacjami w wysokości 30 000 zł
e. Fundacja nie udzielała pożyczek
f. nie były lokowane żadne kwoty na rachunkach bankowych
g. Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego
h. Fundacja nie nabyła nieruchomości
i. nabyto środki trwałe w drodze darowizny o wartości 5 598,98 zł
j. nie dotyczy
VIII. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe
IX. Fundacja nie zalega z tytułu zobowiązań budżetowych. Zostało złożone zeznanie
CIT-8 za 2009 r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej
X. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole
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