Fundacja DRACHMA
ul. J. Sobieskiego 10A
43-300 Bielsko-Biała

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 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 otrzymała status organizacji pożytku publicznego 22 stycznia 2009 r.
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
- ewangelizacja 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
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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
- 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 2010
Styczeń 2010
1. Od 2 do 10 stycznia kontynuowano projekt z ub. roku pt. „Muzykowanie
szansą na ciekawe życie i sukces” w ramach PO KL UW Woj. Śląskiego dla 54
osobowej grupy młodzieży z gminy Ustroń, którego celem było podwyższenie
umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat poprzez
edukacyjne warsztaty muzyczne.
13 stycznia w MDK Prażakówka w Ustroniu odbył się koncert, w którym
wystąpili wszyscy uczestnicy warsztatów muzycznych. Koncert obejrzało 347
widzów.
2. Przez cały styczeń prowadzona była przez wolontariuszy akcja charytatywna
rozprowadzania kalendarzy i zbierania środków finansowych dla Pigmejów
Misji Yenga w Kamerunie.
3. W styczniu kontynuowano opiekę nad dziećmi zgodnie z harmonogramem
programu „Starszy Brat Starsza Siostra”. Program będzie realizowany do końca
roku szkolnego.
Opieką indywidualną zostało objętych 15 dzieci w wieku szkolnym (szkoła
podst).
10 stycznia 2010 – podopieczni (14 dzieci) z programu „Starszy Brat, Starsza
Siostra” wraz z Małą Orkiestrą Symfoniczną Bielskiej Szkoły Muzycznej,
wystąpili w przedstawieniu jasełkowym w katedrze Św. Mikołaja w BielskuBiałej.
4. 22 stycznia rozpoczęto realizację transgranicznego projektu współpracy
i integracji młodzieży „Razem bez granic” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Projekt, w ramach którego będzie zorganizowane 9 weekendów
transgranicznych w Bielsku-Białej i Namestowie, podczas których młodzież
z Polski i ze Słowacji uczestniczyć będzie w wielu spotkaniach, warsztatach
artystycznych, zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych. Czas trwania projektu
od stycznia do września 2010 roku.
Pierwszy weekend w ramach tego projektu odbył się w dniach 22 – 24 stycznia
2010r.
Początkiem spotkań transgranicznych był wykład pt. „Wspólne korzenie obu
regionów”.
Odbyły się zajęcia szkoleniowo – warsztatowe dla wolontariuszy, zajęcia
plastyczne i nauka języka słowackiego i polskiego, ćwiczenia, gry i zabawy
integracyjne, biesiada z tradycyjnymi potrawami polskiego stołu wigilijnego,
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zapoznanie się z tradycjami wigilijnymi obu narodów, wspólna msza św.,
wycieczka do Pszczyny, zwiedzanie pałacu w Pszczynie. W tym pierwszym
weekendowym spotkaniu wzięło udział 50 młodych ludzi ze Słowacji, w tym 15
niepełnosprawnych, oraz wolontariusze i młodzież bielskich szkół - 60 osób,
w tym 15 osób niepełnosprawnych.
Luty 2010
1. 3 lutego w Teatrze Polskim w Bielsku Białej zorganizowano koncert promujący
wolontariat. W koncercie wystąpili podopieczni programu „Starszy Brat,
Starsza Siostra” przedstawiając jasełka przy współudziale Małej Orkiestry
Symfonicznej Bielskiej Szkoły Muzycznej oraz zespół „Dzień Dobry”. Koncert
był kierowany do uczniów III klas gimnazjum, oraz do uczniów liceum.
Koncert obejrzało 324 widzów.
Koncert był zorganizowany w ramach projektu transgranicznego „Razem bez
granic”
2. 17 lutego zakończono akcję charytatywną rozprowadzania kalendarzy
i zbierania datków dla Pigmejów misji Yenga w Kamerunie. Zebrane środki
pieniężne w kwocie 11.568,30 zł przekazano misji Yenga w Kamerunie za
pośrednictwem Ruchu MAITRI, zgodnie z podpisanym wcześniej
porozumieniem.
3. 26 – 28 lutego odbyło się drugie spotkanie weekendowe w ramach projektu
transgranicznego „Razem bez granic”. Spotkanie odbyło się w Namestowie na
Słowacji.
Wzięło w nim udział 50 młodych ludzi z Polski, w tym 15 niepełnosprawnych
i 5 instruktorów, 47 osobowy młodzieżowy chór gospel, oraz 100 osób ze
Słowacji, w tym 15 niepełnosprawnych. W czasie weekendu zorganizowano
występ chóru gospel, warsztaty plastyczne, naukę gry bocce dla osób
niepełnosprawnych, naukę języka słowackiego i polskiego, warsztaty teatru
ulicznego „Mały Książę” (wersja w języku słowackim), warsztaty teatralne
„Widziałam Pana” w języku słowackim.
Marzec 2010
1. 7 marca zespół teatralny (50 osób) z Fundacji Drachma przedstawił spektakl
pt. ”Widziałam Pana” w kościele NMP Wspomożenia Wiernych
w Czechowicach-Dziedzicach. Spektakl obejrzało ok. 200 widzów.
2. 20 – 21 marca odbyło się trzecie spotkanie weekendowe w ramach projektu
transgranicznego „ Razem bez granic”, tym razem w Bielsku Białej.
Ze Słowacji przyjechało 50 osób w tym 15 osób niepełnosprawnych. Z polskiej
strony w spotkaniu uczestniczyło 60 osób w tym 15 osób niepełnosprawnych.
Odbyły się warsztaty teatru ulicznego „Mały Książę” w języku słowackim
i polskim, warsztaty plastyczne, bębniarskie, teatralne w języku polskim
i słowackim przygotowujące do spektaklu pt. ”Widziałam Pana”, a także
warsztaty
gospel, zajęcia integracyjno – rekreacyjne, nauka polskich
i słowackich piosenek.
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3. Kontynuowano program „Starszy Brat Starsza Siostra” – indywidualna opieka
wolontariuszy nad dziećmi objętymi programem. Dzieci korzystały
z darmowych zaproszeń do „Krainy Kropka”, oraz talonów na pizzę, które
ufundowane zostały przez Fundację Rozwoju Miasta Bielsko–Biała.
Kwiecień 2010
1. 18 kwietnia początek projektu „Z Drachmą na górskie szlaki” – cykl
jednodniowych pieszych wycieczek w Beskidy.
Trasa pierwszej wędrówki z tego cyklu: Bielsko–Biała Straconka – Mała
Straconka – przełęcz pod Łysą Górą - Rogacz (828 m) – Magurka (909 m) –
Sokołówka – przełęcz Przegibek (663 m) – Straconka.
W wędrówce pod opieką przewodnika uczestniczyło 10 osób.
2. 23 – 25 kwietnia odbyło się IV weekendowe spotkanie transgraniczne
w Namestowie na Słowacji.
Zgodnie z harmonogramem projektu „Razem bez granic” w czasie spotkania
odbyły się:
warsztaty teatru ulicznego „Mały Książę” wersja w jęz. polskim i słowackim,
warsztaty teatralne „ Widziałam Pana” w jęz. słowackim i polskim oraz
warsztaty plastyczne i bębniarskie, nauka języka polskiego dla grupy
słowackiej i nauka języka słowackiego dla grupy polskiej.
Dla osób niepełnosprawnych odbyły się też zajęcia z gotowania
i przygotowywania prostych potraw regionalnych, oraz nauka obsługi urządzeń
gospodarstwa domowego.
Zajęcia rekreacyjno – integracyjne – rozgrywki bocce, gra na instrumentach,
wspólne śpiewanie i zabawy.
W spotkaniu wzięło udział 50 osób z Polski (w tym 15 niepełnosprawnych) + 6
instruktorów, oraz 60 osób ze słowackiego Namestowa.
3. W kwietniu wolontariusze fundacji, zgodnie z programem „Starszy Brat
Starsza Siostra” sprawowali dalej indywidualną opiekę nad dziećmi (15
wolontariuszy i 15 podopiecznych).
4. 24 kwietnia dla podopiecznych z programu zorganizowano zajęcia plastyczne
z historii sztuki. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z najsłynniejszymi
dziełami oraz zaprezentowanie podstawowych technik plastycznych.
Zaplanowano 5 zajęć z tego cyklu.
5. Rozpoczęły się przygotowania do polsko – niemiecko – francuskiej wakacyjnej
wymiany młodzieży pt. „Źródła Naszej Jedności”
opracowanie programu wymiany, nauka słówek i prostych zwrotów w języku
niemieckim, próby spektaklu „ Widziałam Pana” w języku niemieckim.
Maj 2010
1. 9 maja w ramach projektu „Z Drachmą na górskie szlaki” odbyła się druga
wędrówka po Beskidach.
Trasa wędrówki: Bielsko – Biała - Szyndzielnia (1026m) –Trzy Kopce (1081m)
- Błatnia (917m) –Przykrwa (824m) – palenica (688m) – Wapiennica.
Uczestników 8 + przewodnik.
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2. Przez cały miesiąc kontynuowano program „Starszy Brat Starsza Siostra”
1 ,8, 15, 22 maja odbyły się zajęcia plastyczne zapoczątkowane w kwietniu.
Uczestniczyło w nich 15 dzieci.
3. 28 – 30 maja odbyło się V weekendowe spotkanie transgraniczne w Bielsku –
Białej, zgodnie z harmonogramem transgranicznego projektu współpracy
i integracji młodzieży „ Razem bez granic”.
V weekend transgraniczny rozpoczął się 28 maja w Teatrze Polskim w Bielsku
– Białej koncertem charytatywnym pt. „ Patrz Sercem”, z którego całkowity
dochód przekazany został polskiej misji katolickiej w Jema w Ghanie za
pośrednictwem Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. W ramach koncertu odbył
się pokaz tańca afrykańskiego, występ zespołu ze Słowacji i Big–Bandu
z bielskiej szkoły muzycznej.
Koncertowi towarzyszyła wystawa fotograficzna autorstwa Łukasza Sokoła pt.
„Najcenniejsza rzecz”. Koncert obejrzało 460 widzów.
29 i 30 maja odbyły się warsztaty gospel, plastyczne, teatralne, teatru
ulicznego, nauka języka słowackiego i polskiego, gry i zabawy rekreacyjne,
wspólna zabawa oraz Msza św. W spotkaniu wzięło udział 135 osób (ze Słowacji
i Polski).
4. Przez cały miesiąc w każdy poniedziałki trwały przygotowania do wakacyjnej
wymiany młodzieży.
Czerwiec 2010
1. 6 czerwca odbyła się trzecia wędrówka po Beskidach
Trasa: Czernichów –Suchy Wierch (799m) – Czupel (933m)- Magurka (909m)
– Rogacz (928m) – Mikuszowice Krakowskie. Uczestniczyło 15 osób
+ przewodnik.
2. 11 czerwca na ulicach miasta Bielska - Białej odbył się happeninng promujący
projekt „Recykling ma sens”. W czasie happeningu dla projektu został
wykonany publicznie baner z materiałów odpadowych. Młodzież grała na
bębnach afrykańskich, przechodnie byli proszeni o wypełnienie ankiety na
temat recyklingu, otrzymali za to kwiat wykonany z odpadów. Wydarzenie
spotkało się z żywym zainteresowaniem mieszkańców miasta oraz dziennikarzy
z Kroniki Beskidzkiej i TV Silesia.
Zorganizowano też trzy spotkania informacyjno – organizacyjne nt projektu.
Na spotkania przybyli uczniowie szkół oraz osoby dorosłe zainteresowane
udziałem w projekcie.
12 – 13 czerwca odbył się pierwszy warsztat recyklingowy - tworzenie z wikliny
papierowej. Wzięło w nim udział 10 osób.
26 – 27 czerwca warsztat wyrobu biżuterii. Wzięło w nim udział 20 osób.
28 czerwca grupa wolontariuszy zajmująca się projektem wzięła udział
w audycji w TV Silesia.
3. 18- 19 czerwca VI weekend z ramach projektu trans granicznego „Razem bez
granic” w Namestowie na Słowacji.
W czasie weekendu odbyły się warsztaty teatralne i próba spektaklu pt.
„Widziałam Pana” w języku słowackim i polskim, warsztaty teatru ulicznego
i próba „ Małego Księcia” w języku słowackim i polskim, warsztaty plastyczne,
nauka języka słowackiego i polskiego, zajęcia rekreacyjne i quiz pt „ Co wiesz
o moim kraju”.
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4. W każdy poniedziałek czerwca trwały przygotowania do wakacyjnej wymiany
młodzieży - próby spektaklu „ Widziałam Pana” w języku niemieckim, nauka
języka niemieckiego.
5. 25 czerwca wraz z końcem roku szkolnego zakończona została praca
z podopiecznymi programu „Starszy Brat Starsza Siostra”.
Lipiec 2010
1. 2 – 4 lipca VII weekend w Namestowie w ramach projektu transgranicznego
„Razem bez granic”, w którym wzięło udział 50 osób w tym 15
niepełnosprawnych z Bielska – Białej i 55 osób z Namestowa.
W czasie spotkania odbyły się warsztaty teatralne i teatru ulicznego
przygotowujące do finałowego występu w sierpniu, zajęcia rekreacyjno –
integracyjne, wspólne śpiewanie piosenek słowackich i polskich, spotkanie
taneczne z nauką tańców regionalnych, dyskoteka, wycieczka do Oravic na
baseny termalne.
2. 5 – 6 lipca kontynuacja projektu „ Recykling ma sens” - odbył się warsztat
biżuterii i szycia; brało w nim udział 10 uczestników.
3. 6 - 10 lipca. W odpowiedzi na kolejne zaproszenie organizatorów, we
współpracy z Ruchem Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata- MAITRI oraz
Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My, 8
wolontariuszy naszej fundacji wzięło udział w festiwalu Slot Art Festival 2010.
Wolontariusze pracowali na stoiskach:
- Ruchu MAITRI, promując działania stowarzyszenia, sprzedawali też
produkty Fair Trade oraz afrykańską biżuterię.
- Sprawiedliwego handlu, promując idee Fair Trade, sprzedawali produkty Fair
Trade: kawę, herbatę, przyprawy, słodycze, ręcznie wykonane afrykańskie
elementy dekoracyjne.
4. 15 – 28 lipca młodzież z naszej fundacji przebywała w Niemczech i Francji
w ramach Projektu Polsko – Niemiecko – Francuskiej Wymiany Młodzieży
„Źródła Naszej Jedności”. W projekcie wzięło udział 69 uczestników.
Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko –
Niemieckiej.
15 – 18 lipca pobyt w Berlinie, 25 – 28 lipca pobyt w Ottmaring k/ Augsburga.
W czasie pobytu w Niemczech gościliśmy w parafiach, gdzie zapewniono nam
noclegi u rodzin, co sprzyjało wzajemnemu poznawaniu się i nawiązywaniu
bezpośrednich kontaktów. W czasie wspólnych spotkań odbyły się warsztaty
kulturalno – językowe, które obejmowały elementy kultury polskiej
i niemieckiej, wspólne śpiewanie piosenek w języku polskim i niemieckim,
polsko – niemieckie zabawy językowe. Odbyły się również warsztaty teatralne
jako przygotowanie do spektaklu pt „Widziałam Pana” z udziałem młodzieży
niemieckiej.
Zarówno w parafii w Berlinie jak i w Ottmaring spektakl „Widzialam Pana”
okazał się wspólnym sukcesem młodzieży polskiej i niemieckiej.
W obu miejscowościach zorganizowano dyskusję, w czasie której
dzielono się doświadczeniami na temat międzynarodowych spotkań i wymian
młodzieży, ich znaczenia oraz wpływu na życie i świadomość młodego
człowieka.
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W dniach 18 – 25 lipca młodzież przebywała we Francji w Taize
w wiosce międzynarodowej wspólnoty ekumenicznej. W czasie 7 dniowego
pobytu w Taize młodzież brała udział w modlitewno – refleksyjnych
spotkaniach w grupach z młodymi ludźmi z Francji oraz wielu innych krajów
Europy. Odbywały się też spotkania w grupach: „Źródła wiary”, Biblijnej,
Pracy, Chóru i Ciszy. Nasza młodzież szczególnie aktywnie włączyła się do
grupy chóru, pomagała też przy dystrybucji posiłków.
Sierpień 2010
1. 05 – 07 sierpnia oraz 12 – 14 sierpnia odbyły się warsztaty szycia i wyrobów ze
sznurów w ramach projektu „ Recykling ma sens”. W warsztatach wzięło udział
15 osób.
2. 22 sierpnia odbyła się piąta piesza wędrówka w Beskidy w ramach projektu
„Z Drachmą na górskie szlaki”
Trasa wędrówki: Kobiernice – Bujakowski Groń (749m) –Chrobacza Łąka
(828m) – Przełęcz u Panienki - Groniczki (839m) – Gaiki (808m) – BielskoBiała Lipnik. W wędrówce wzięło udział 12 osób i przewodnik.
3. 27 – 29 sierpnia odbyło się w Namestowie, VIII weekendowe spotkanie
w ramach projektu transgranicznego „Razem bez granic”.
W czasie spotkań weekendowych odbyły się próby generalne :
- przedstawienia pt „Mały Książę” przygotowanego przez zespół teatru
ulicznego w kostiumach i z rekwizytami przygotowanymi w czasie
warsztatów plastycznych.
- spektaklu pt. „Widziałam Pana” przygotowanego w czasie warsztatów
teatralnych
Ponadto odbyły się rozgrywki bocce, otwarte warsztaty plastyczne, zajęcia
relaksacyjne, zabawa taneczna, spacer po okolicy, dyskoteka.
Finałem ostatniego spotkania transgranicznego w Namestowie był:
- spektakl „Widziałam Pana”, który przedstawiono w kościele św. Szymona
i Judy Tadeusza
- przedstawienie „Mały Książę” w wykonaniu polsko - słowackim na rynku
w Namestowie
- występ zespołu bębniarskiego
- wystawa fotografii wykonanych w czasie realizacji projektu
- projekcja filmów z przebiegu projektu
W spotkaniu wzięło udział 55 osób z Polski (w tym 15 niepełnosprawnych) i 60
osób ze Słowacji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Namestowa.
Wrzesień 2010
1. 09 – 10 września oraz 16 – 17 września odbyły się warsztaty recyklingowe
mozaiki ceramicznej, uczestniczyło 12 osób.
23 – 24 września warsztaty szycia ze starych swetrów – uczestniczyło 15 osób
Wszystkie warsztaty odbyły się w ramach projektu „Recykling ma sens”
2. 17 – 19 września zorganizowano I Warsztaty Muzyki Gospel w Bielsku – Białej,
które były podsumowaniem działań zrealizowanych w Projekcie Transgranicznej Współpracy i Integracji Młodzieży „Razem bez granic”
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
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Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz z budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Warsztaty poprowadził gość specjalny, znakomity dyrygent, muzyk,
kompozytor Gerald T. Smith z Waszyngtonu. W warsztatach wzięło udział 396
osób (dzieci, młodzież i dorośli) w tym grupa 30 osób z Namestowa
ze Słowacji.
I Wielki Koncert Gospel podsumowujący trzy dni pracy instruktorów,
muzyków i chórzystów odbył się 19 września w Kościele św. Maksymiliana
Kolbe w Bielsku Aleksandrowicach. Wzięło w nim udział 396 chórzystów,
którzy wykonali utwory poznane w czasie warsztatów.
Wspaniały występ oklaskiwało 1.200 osób przybyłych na koncert.
3. Rozpoczęły się przygotowania do grudniowego wyjazdu młodzieży do
Rotterdamu na Europejskie Spotkania Młodych. W ramach przygotowań
w każdy poniedziałek odbywały się spotkania formacyjne, msze św. i nauka
śpiewu kanonów.
Październik 2010
1. 3 października odbyła się szósta wędrówka w Beskidy zgodnie
z harmonogramem projektu „Z Drachmą na górskie szlaki”
Trasa wędrówki: Rycerka Górna Kolonia – Wielka Racza (1236m) – Jaworzyna
(1173m) –Przełęcz Przegibek (990m) – Będoszka Wielka (1144m) – Rycerka
Górna Kolonia.
Udział wzięło 10 osób i przewodnik.
2. W październiku uroczyście otwarto wyremontowaną siedzibę fundacji.
Na otwarcie siedziby przybyli zaproszeni goście, liczne grono sympatyków
i sponsorów fundacji, gość specjalny bp. T. Rakoczy oraz wolontariusze, którzy
przygotowali oprawę muzyczną uroczystości i poczęstunek.
3. 20 i 27 października odbyły się szkolenia wolontariuszy mające na celu
przybliżenie idei wolontariatu. W szkoleniu wzięły udział 32 osoby.
4. 22 października w ramach projektu „Poznawanie świata” w siedzibie fundacji
odbyła się prelekcja z pokazem przeźroczy, temat „Nowa Zelandia”. Udział
wzięło 30 osób.
5. 24 października odbyła się siódma i zarazem ostatnia w tym roku wędrówka
w Beskidy.
Trasa wędrówki: Brenna – Hołcyna – Kotarz (985m) – Grabowa (907m) –
Stary Groń (792) – Brenna Centrum. Udział wzięły 22 osoby i przewodnik.
6. W każdy poniedziałek odbywały się spotkania młodzieży przygotowujące do
wyjazdu na ESM w Rotterdamie. W spotkaniach uczestniczyło ok. 70 osób.
7. W każdy czwartek miesiąca odbywały się warsztaty recyklingowe: warsztaty wikliny
papierowej, mozaiki ceramicznej, szycia ze starych swetrów, wyrobów ze sznurów,
wyrobu biżuterii, szycia torb ze starych banerów. Uczestnicy warsztatów 10 – 22
osób.
Listopad 2010
1. W każdy poniedziałek miesiąca spotkania formacyjne i msze św.
przygotowujące młodzież do wyjazdu na ESM w Rotterdamie. Ilość
uczestników ok. 70 osób.
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2. W każdy czwartek miesiąca kontynuacja warsztatów recyklingowych projektu
„Recykling ma sens”. Udział w warsztatach 10 – 22 osób.
3. 9 ,16, 23, 30 listopada przeprowadzono szkolenie nowych wolontariuszy
programu „Starszy Brat Starsza Siostra”. Przeszkolono 5 osób.
4. 12 listopada spotkanie z cyklu „ Poznawanie świata” – odbyła się projekcja
filmu „Home” o tematyce ekologicznej.
5. 10 listopada powołanie zespołu projektowego, zadaniem którego będzie pisanie
projektów celem pozyskiwania funduszy na działalność statutową fundacji.
6. 17 listopada odbyło się szkolenie wolontariuszy nt. „Dlaczego warto być
wolontariuszem”. W szkoleniu udział wzięły 32 osoby.
7. 28 listopada spotkanie z cyklu „Poznawanie świata” – prelekcja, film,
przeźrocza na temat „Ukraina – podróż, zabytki, współpraca polskoukraińska”.
Grudzień 2010
1. W każdy poniedziałek miesiąca spotkania formacyjne i msze św.
przygotowujące młodzież do wyjazdu na ESM w Rotterdamie (70 osób)
2. W każdy czwartek miesiąca warsztaty recyklingowe wg harmonogramu
projektu „Recykling ma sens” (uczestników 10 – 22)
3. 10 grudnia spotkanie z cyklu ”Poznawanie świata” - temat: „Majowie, polskie
wykopaliska archeologiczne w Gwatemali”
4. W grudniu w ramach współpracy z MOPS w Bielsku – Białej zorganizowana
została akcja „Prezenty świąteczne dla świetlic środowiskowych”. Zebrane
zostały książeczki, gry edukacyjne, zabawki, które przekazano trzem świetlicom
środowiskowym z centrum miasta.
5. 14 grudnia zakończono rozpoczęte w listopadzie szkolenie nowych
wolontariuszy do programu „Starszy Brat Starsza Siostra”. Podopieczni
programu „Starszy Brat Starsza Siostra” zostali obdarowani paczkami
świątecznymi (10 dzieci).
6. 18 i 19 grudnia odbyło się w siedzibie fundacji „Wielkie świąteczne pieczenie
ciasteczek” w wykonaniu grupy wolontariuszy naszej fundacji. Ciasteczka
zostały przeznaczone na wspólną wigilijkę w naszej fundacji.
7. 18 i 19 grudnia odbył się nocny świąteczny maraton filmowy dla młodzieży
i dorosłych.
Uczestniczyło w nim 25 osób.
20 grudnia odbył się świąteczny maraton filmowy dla dzieci. Uczestniczyło
w nim 53 dzieci.
8. 22 grudnia w siedzibie fundacji zorganizowano wigilijkę dla wolontariuszy
i sympatyków fundacji. Wszystkie potrawy i wypieki świąteczne zostały
przygotowane przez wolontariuszy fundacji.
9. 25 grudnia 48 wolontariuszy wyjechało na ESM do Rotterdamu. Wolontariusze
fundacji w czasie ESM przygotowywali śpiewy (kanony) na wspólne modlitwy,
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byli animatorami w parafiach, pomagali przy przyjmowaniu osób
przyjeżdżających.
27 grudnia do Rotterdamu wyjechali uczestnicy ESM z fundacji - 13 osób.
Obie grupy powróciły do kraju 1 stycznia 2011.
III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

IV. uchwały zarządu podjęte w 2010r.
1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 6.03.2010 r. o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2009
2. uchwała nr 2/2010 z dnia 04.05.2010 dotycząca wynajmu lokalu

V. przychody Fundacji :
Darowizny :
W tym od osób fizycznych :
od osób prawnych :
Dotacje :
Przychody z działalności statutowej :
Wpływy z 1 %
Pozostałe przychody
RAZEM :

81 291,43 zł
67 037,56 zł
14 253,87 zł
114 984, 00 zł
44 601,93 zł
25 650,90 zł
5 558,30 zł
227 086,61 zł

VI. poniesione koszty :
a. na realizację celów statutowych :
279 571,60 zł
b. koszty administracyjne :
49 082,68 zł
c. działalność gospodarczą :
nie dotyczy
d. pozostałe koszty :
nie dotyczy
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 41 075,33 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 ramach realizowanego projektu na kwotę 31 674,10 zł
j. nie dotyczy
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VIII. Fundacja otrzymała zlecenie z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej na przeprowadzenie projektu „Recykling ma sens”
Otrzymaliśmy z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 12 200 zł.
IX. Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych fundacja rozlicza się
z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej.
Z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne fundacja dokonywała
rozliczeń z ZUS, na podstawie miesięcznych deklaracji ZUS DRA, ZUS RZA,
ZUS RCA
W zakresie sprawozdawczości rocznej fundacja składa w miejscowym
Urzędzie Skarbowym :
PIT – 4R , PIT-8AR - o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz
CIT-8, z tytułu osiągniętego dochodu, łącznie z bilansem i rachunkiem
wyników, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Fundacji.
Z tytułu wypłaty umowy zlecenia obcokrajowi obywatelowi USA złożono
informację IFT-1R o zryczałtowanym podatku od dochodów uzyskanych na
terytorium polski uzyskanych przez nierezydentów w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym w Katowicach
Wszystkie zobowiązania wobec budżetu oraz z tytułu dostaw towarów
i usług w 2010 r. były regulowane w wymaganych terminach.
X. W okresie sprawozdawczym w Fundacji zostały przeprowadzone następujące
kontrole :
1.Przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- kontrola realizacji projektu
POKL 09.05.00-24-143/08- sporządzono informację pokontrolną wraz z zaleceniami
pokontrolnymi, które zostały przez jednostkę zrealizowane
2. Przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” – kontrola realizacji mikroprojektu PLSK/BES/IPP/I/44 „Razem bez granic – transgraniczny projekt współpracy
i integracji młodzieży - uchybień nie stwierdzono
3. Przez Śląski Urząd Marszałkowski dotyczący weryfikacji zaplanowanych
w mikroprojekcie realizowanym w ramach Projektu „Razem bez granic –
Transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży PL-SK/BES/IPP/I/44 –
uchybień nie stwierdzono
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