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Sprawozdanie z działalności
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za rok 2011

Sprawozdanie zostało sporzqdzone na odstawie Rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwości
2001 roku

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

/'

z dnia 8 maja

Sprawozdanie z działalności Fundacji "Bread of Life" za rok 2011

Punkt I
Nazwa: Fundacja "Bread of Life"
Siedziba i adres: Długa Goślina l, 60-095 Murowana Goślina
Oddział w Poznaniu: Grunwaldzka 55/6,60-352

Poznań

Oddział w Kaliszu: Śródmiejska 24a, 62-800 Kalisz
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14 grudnia 2006
Numer KRS:0000268931
REGON: 300476271

Członkowie Zarządu Fundacji:
-- Prezes Zarządu

Janusz Fredyk
ul. Roosevelta 131
62-200 Gniezno

- Członek Zarządu

Tomasz Jeżyk
ul. Wysoka 5/1
62-800 Kalisz

- Członek Zarządu

Dariusz Cieślak
ul. Raszyńska 6/8 m.14
60-135 Poznań

Cele statutowe Fundacji obejmują inicjowanie, pobudzanie i prowadzenie działalności:

a) charytatywnej,
polegającej w szczególności na wydawaniu żywności i gotowych posiłków, pomocy
doraźnej, a nadto tworzenie i prowadzenie hospicjów, noclegowni i domów "spokojnej starości",
reintegracji społecznej, a w tym: zakładanie i prowadzenie ośrodków post-rehabilitacyjnych
(m.in.
Ośrodek "New Life Center"), punktów konsultacyjnych, organizowaniu spotkań dla ludzi biednych,
bezdomnych i wykluczonych społecznie, budowanie umiejętności społecznych, poradnictwo socjalne,
b) społecz ej i rekreacyjnej, tj. m.in. tworzenie i prowadzenie klubów sportowych i świetlic dla dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizację czasu wolnego i wypoczynku,
c) terapeutycznej, obejmującej tworzenie i prowadzenie centrów odwykowych i ośrodków stacjonarnych
dla osób uzależnionych; terapię uzależnień, terapię zajęciową,
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d) edukacyjnej,

szkoleniowej i przysposabiającej do zawodu.

Dążąc do osiągnięcia powyższych celów, Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego
obejmującą:
a)

pozaszkolne formy edukacji
działalność nieodpłatna,

sportowej

oraz zajęć sportowych

rekreacyjnych

b)

pozaszkolne formy edukacji artystycznej (8S.S2.Z) - działalność nieodpłatna,

c)

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
nieodpłatna,

d)

działalność wspomagającą edukację (8S.60.Z) - działalność nieodpłatna,

e)

pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
działalność nieodpłatna,

f)

pomoc społeczną z zakwaterowaniem
działalność nieodpłatna,

g)

pomoc społeczną z "zakwaterowaniem
(87.30.Z) - działalność nieodpłatna,

h)

pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem

i)

pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania,
działalność nieodpłatna.

(8S.S9.B) - działalność

gdzie indziej niesklasyfikowaną

dla osób z zaburzeniami

(8S.51.Z) -

psychicznymi

(86.90.E) -

(87.20.Z) -

dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

(87.90.Z) - działalność nieodpłatna,
/

gdzie indziej niesklasyfikowaną

(88.99.Z) -

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz osób mających szczególnie trudną
życiową lub materialną w stosunku do ogółu społeczeństwa.

sytuację

Punkt II
Działalność statutowa w 2011 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia)
obszarów działań Fundacji:
1. Spotkania piątkowe "Holy Start",
2. Projekt "Nowe Życie"
3. Punkt konsultacyjne ds. uzależnień,
4. Projekt "Przejrzeć jak Bartymeusz",
5. Składy ubrań i żywności "Tabita",
6. Świetlica socjoterapeutyczna

"Kraina Nadziei",
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7. Klub Dawida,
8. Ośrodek "Centrum Nowego Życia",
9. Projekt "Nowe Życie"

10. Inne działania i wydarzenia.

Szczegółowe omówienie działań w wyżej wymienionych obszarach:
1. Spotkania piątkowe "Holy Start"
Są to spotkania, które odbywają się, co tydzień w piątek. Organizowane są dla osób bezdomnych,
biednych, samotnych, czy niezaradnych życiowo. W trakcie spotkań wydawane są posiłki, odzież oraz
paczki żywnościowe. Można skorzystać z usług fryzjera. Wolontariusze bliżej poznają ludzi wcześniej
spotkanych na ulicach czy dworcach kolejowych. Udzielana jest pomoc merytoryczna w kontaktach z
różnego rodzaju instytucjami (wyrobienie dowodu osobistego, pisanie wniosków, życiorysu, CV). W razie
potrzeby umawiane są konsultacje z psychologiem. Podstawowym celem tych spotkań jest pokazanie
alternatywy życia. Spośród osób korzystających ze spotkań wyłania się kandydatów do wzięcia udziału w
programie oferowanym przez Ośrodek "Centrum Nowego Życia".

2. Projekt "Świetny Start"
Świetny Start jest programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej, skierowanym do osób
bezrobotnych lub/i bezdomnych, zainteresowanych zmianą swojego życia, w tym podjęciem pracy.
Projekt realizowany jest przez dwa lata, począwszy od listopada 2009 roku. W tym czasie z możliwości
świetnego startu skorzysta 132 Wielkopolan. Turnus dla jednej grupy sześcioosobowej trwa miesiąc.
Spotkania organizowane są w małych, sześcioosobowych grupach, co pozwala na indywidualne podejście
do każdego uczestnika. Nasi podopieczni korzystają dwa razy w tygodniu z grupowych i indywidualnych
zajęć z terapeutą oraz psychologiem. W czasie terapii uczą się samodzielności, zdrowego radzenia sobie
ze stresem, sprawnego i elastycznego poruszania się po rynku pracy. Celem projektu jest także
zwiększenie motywacji do działania oraz wiary we własne siły. Uczestnicy programu korzystają również z
porad prawnych, uczą się podstaw obsługi komputera, zasad utrzymania higieny oraz porządku w
najbliższym otoczeniu. W czasie trwania zajęć przewidziany został poczęstunek. Po zajęciach każdy z
uczestników dostaje również paczkę żywnościową.

3. Punkt konsultacyjny "Dialog"
Inicjatywa mająca na celu aktywne docieranie do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach. W
ramach programu organizowane są także cotygodniowe spotkania dla ludzi poszukujących pomocy.
Program działa pod patronatem misji Teen Challenge w Poznaniu i Kaliszu.

4. Projekt "Przejrzeć, jak Bartymeusz"
Celem pr01ektu jest niesienie pomocy osobom ubogim, poprzez bezpłatne badanie wzroku i
zaopatrywanie ich w odpowiednie okulary. W roku 2011 Fundacja "Bread of Life" we współpracy z
Punktem Informacyjnym
Europe Direct oraz Katedrą Optometrii
i Biologii Układu Wzrokowego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadziła akcję wspierającą "Każdy. ma prawo lepiej
widzieć". W ramach tej akcji zostały przeprowadzone bezpłatne badania wzroku osób ubogich,
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zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osobom wymagającym korekcji fundowane były okulary. Pomoc
otrzymało 100 badanych w wieku od 15 do 50 lat. U 90 badanych wymagane było zastosowanie korekcji
po raz pierwszy bądź jej aktualizacja. Realizacja tej akcji była możliwa w dużej mierze dzięki firmie JZO,
która przekazała soczewki okularowe dla potrzebujących.
5. Składy ubrań i żywności "Tabita"
Wszystkie rzeczy znajdujące się w składach pochodzą z darów od osób fizycznych i instytucji ( w tym
także Wielkopolskiego
Banku Żywności). Rzeczy te są sukcesywnie wydawane
potrzebującym
zgłaszającym się do Fundacji, jak i uczestnikom programów organizowanych przez Fundację. Skład
"Ta bita" działa w Poznaniu i Kaliszu.
6. Świetlica socjoterapeutyczna

"Kraina Nadziei"

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Fundacja .Bread of Life" realizowała program
socjoterapeutyczny

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i

młodzieży uczestniczącej w programie świetlicy socjoterapeutycznej
Zajęcia świetlicowe
Świetlicy

"Kraina

socjoterapeuta;

"Kraina Nadziei".

odbywały się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej

Nadziei",

kierownik

wychowawca

-

Nowaczkiewicz - socjoterapeuta;

-

Pani Marta

Rapnik -

Pani Krystyna Szymańska-

55/6 w Poznaniu. Kadra

wychowawca,

pedagog

pedagog; wychowawca

specjalny,

- Pani Danuta

nauczyciel języka angielskiego - Pani Katarzyna Pohludka; nauczyciel

tańca - Pan Damian Wasiuta. Zajęcia socjoterapeutyczne

realizowane były w stałych grupach wiekowych

7-10 lat i 11-15. W czasie zajęć nastąpiło stworzenie grupy, zawiązanie kontraktu, wzajemne poznanie się
dzieci, integracja grupy. Metody
elementy pantomimy,

pracy wykorzystane

w programie socjoterapeutycznym

to: zabawa,

ćwiczenia edukacyjne, rysunek. W czasie zajęć zorganizowane zostały wyjścia do

Komendy Policji Miejskiej w Poznaniu, oraz Straży Pożarnej w Poznaniu. Założone cele i rezultaty zostały
przez nas osiągnięte w wymiarze określonym

w ofercie projektu.

Zapewniliśmy

pomoc 30 dzieciom

sprawiającym problemy wychowawcze z rodzin alkoholowych w godzinach popołudniowych
18:00, od poniedziałku
świetlicy.
poprzez

do piątku. Każdego dnia zapewniliśmy

od 13:00 do

dzieciom jeden posiłek podczas zajęć w

Realizowaliśmy zadania, których celem jest ogólny rozwój zdolności i zainteresowań
przeprowadzenie

tanecznych,

cyklu

cotygodniowych

warsztatów

m.in.:

artystycznych,

muzycznych. Kierownik świetlicy - Marta Rapnik prowadziła

dzieci

językowych,

zajęcia ruchu rozwijającego

metodą Weroniki Sherborne. Realizowane raz w tygodniu w grupie wiekowej od 7 do 15 roku życia.
Podczas trwania zajęć w Świetlicy dzieci podlegały pod stałą opiekę wychowawczo-terapeutyczną
w oparciu o diagnozę dziecka i jego rodziny w szczególności w sytuacjach kryzysowych

szkolnych,

rodzinnych,

z dwoma

rówieśniczych

szkołami podstawowymi

i osobistych.

W okresie trwania

współpracowaliśmy

oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie filie Jeżyce, Grunwald oraz filia przy

ul. Cześnikowskiej. Pracownicy współpracowali
grupowe.

projektu

z rodzicami dzieci organizując spotkania indywidualne

\

Świetlica współpracowała

z Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz pracownią "Monar",

gdzie dzieci uczęszczały na warsztaty terapii zajęciowej.
która jest instruktorem

rękodzieła artystycznego.
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7. Klub Dawida
Klub sportowy założony w Kaliszu przez adepta stylu Kyokushin-kan Tomka Jeżyka działa pod patronatem
Fundacji Bread of Life. Klub angażuje się w pracę z dziećmi i młodzieżą z ulicy zagrożoną wykluczeniem
społecznym. Głównym zadaniem klubu jest opóźnienie wieku inicjacji narkotycznej, alkoholowej poprzez
dyscyplinę sportową, jaką jest karate. W chwili obecnej Klub działa na terenie Kalisza w dwóch szkołach
SP 16 oraz SP 6, a także poza granicami Kalisza, GOK Szczytniki oraz Staw.
8. Ośrodek "Centrum Nowego Życia"
Ośrodek New Life Center (Centrum Nowego Życia) mieści się w Długiej Goślinie, w gminie Murowana
Goślina. Ośrodek ten zajmuje się kompleksową pomocą kierowaną do mężczyzn w wieku od 16 do 65
roku życia, znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Świadczona pomoc zawiera pomoc medyczną, socjalno
- prawną, psychologiczno - terapeutyczną, zajmującą się pomocą w wychodzeniu z izolacji społecznej,
odzyskaniu bezpieczeństwa i zaufania. Niezbędnej pomocy udzielają pielęgniarka, psycholog, pracownik
socjalny, terapeuci i wychowawcy. Ośrodek dysponuje 15 miejscami udzielania niezbędnej pomocy.
Rok 2011 to okres zwiększonej współpracy Ośrodka NLC z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z
lokalnymi władzami gminy Murowana Goślina. Przede wszystkim, współpraca ta związana jest z
dystrybucją produktów żywnościowych - w minionym roku pomocą tą objętych zostało około 350 osób.
Aktywizacją społeczną uczestników programu Ośrodka, na którą składały się między innymi, rozdanie 150
paczek świątecznych, pomoc w odśnieżaniu, oraz inne pomoce na rzecz mieszkańców gminy.
9. Projekt "Nowe Życie"
1 listopada 2009 Ośrodek rozpoczął realizację Projektu "Nowe życie - pomoc wykluczonym"
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, skierowanym do mężczyzn bezdomnych i bezrobotnych w
wieku od 16 do 65 lat z terenu Wielkopolski. Celem projektu jest przystosowanie ich do samodzielnego
życia społecznego i zawodowego poprzez zmianę nastawienia psychicznego i pozbycie się barier
uniemożliwiających zaistnienie na rynku pracy. Projekt realizowany jest przez dwa lata, począwszy od
listopada 2009 roku. W tym czasie z możliwości projektu skorzysta 50 Wielkopolan. Długość pobytu w
ośrodku dla każdego uczestnika wyznaczana jest indywidualnie przez psychologa, dlatego każdy opuszcza
ośrodek w innym terminie, a na jego miejsce przyjmowany jest następny uczestnik. Uczestnicy projektu
przyjmowani są do ośrodka w Długiej Goślinie na czas indywidualnie wyznaczony przez psychologa. W
ośrodku są pod stałą opieką terapeuty oraz psychologa. Poprzez pobyt w ośrodku są oni przede
wszystkim oddzieleni od środowiska, w którym dotychczas przebywali, całkowicie zmienia się ich tryb
życia, pozbywają się nałogów oraz uczą prawidłowych wzorców zachowań w grupie społecznej. Dzięki
fachowej opiece medycznej uczestnicy projektu nie tylko poprawiają, ale i uczą się dbać o zdrowie.
Zajęcia z psychologiem i terapeutą pozwalają na zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i
problemami w sposób nie autodestrukcyjny. Uczestnicy mają kontakt z prawnikiem, który pomaga
rozwiązać ich problemy prawne (negocjacje z wierzycielami, komornikiem, reprezentowane
przed
sądem). Każdy uczestnik przechodzi przez program nauczania m.in. kurs pierwszej pomoczy czy obsługi
komputera,\co docelowo ma pomóc w znalezieniu pracy. Uczestnikom proponowana jest również pomoc
w zdobyciu lub dokończeniu edukacji zawodowej oraz odbyciu staż i praktyk. Docelowo uczestnicy
znajdują również pomoc bezpośrednio w znalezieniu pracy. Poprzez 24-godzinny stały pobyt w ośrodku
uczą się oni codziennych podstawowych czynności życiowych, gdyż do ich obowiązku należy również
dbanie o miejsce, które zamieszkują oraz życie w zgodzie z pozostałymi uczestnikami. Dzięki pracom
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społecznym na rzecz gminy, w której znajduje się ośrodek ludzie biorący udział w projekcie
zobaczyć, że ich wysiłek jest doceniony, a oni sami potrafią sprawić radość innym.

mogą

10. Inne działania i wydarzenia
I.

Na terenie poznańskiego oddziału fundacji organizowane są specjalne uroczyste śniadania dla
ubogich mieszkańców Poznania (w roku 2011 miały miejsce 2 spotkania - Wielkanoc, Boże
Narodzenie)

II.

Organizowanie
i
supermarketach.

III.

Organizowanie
i przeprowadzanie
akcji "Świątecznej
Niespodzianki"
organizacją Samaritan's Purse oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
ramach, której fundacja rozdysponowała 500 paczek bożonarodzeniowych
Gnieźnie, Murowanej Goślinie, Mieleszynie i Kiszkowie.

IV.

Organizowanie w szkołach publicznych Kalisza pogadanek i spotkań profilaktycznych
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży.

V.

W okresie wakacyjnym zorganizowane zostały na terenie miasta Poznania półkolonie dla dzieci
ze Świetlicy "Kraina Nadziei" W ramach programu odbyły się liczne wyjścia do kręgielni, na
basen, do kina, do Zoo, na Maltę na mini-golfa. Dzieci poprzez spędzony wspólnie czas uczyły się
współpracy w grupie, szacunku do osób dorosłych, poznawały miejsca związane z kulturą i

przeprowadzanie

przedświątecznych

zbiórek

żywności

w

Poznańskich

przy współpracy z
nr.4 w Gnieźnie, w
w Poznaniu, Kaliszu,

z zakresu

sztuką.
/

VI.

VII.

W roku 2011 Fundacja Bread ofLife kontunuowała
działalność charytatywną
znajdujących się pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie.
a)

Pomoc żywnościowa dla 130 osób

b)

Spotkania integrujące
Olimpiada Sportowa

środowisko

Gminy

Mieleszyn:

Festyn Rodzinny,

dla rodzin

Nowozelandzka

W 2011 roku Fundacja Bread of Life kontynuowała działalność Świetlicy Środowiskowej
"Akademia Juniora" w Gnieźnie. Otwarta oferta świetlicy kierowana jest do dzieci i młodzieży w
wieku od 6 do 12 roku życia.

W roku 2011 nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych.

Punkt III
Fundacja nie jest wpisana do rejestru
gospodarczej.

przedsiębiorców
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Punkt IV
2011
Informacja o strukturze przychodów:

l. Darowizny osób prywatnych 146987,08 zł
2.Darowizny firm prywatnych

236870,85 zł

3.Dotacje ze źródeł publicznych 795 134,93 zł
4.Przychody z OPP 1%

78801,00 zł

RAZEM PRZYCHODY1 257 793,86 zł

Punkt V
Informacja o strukturze kosztów:

/"

1.Koszty realizacji działalności statutowej 928 339,77 zł
2.Koszty administracyjne:

111963,96 zł

w tym
zużycie materiałów

i energii 53941,50 zł

usługi obce 50 608,71 zł
pozostałe 7413,75 zł
3.Koszty finansowe 8413,15 zł

Razem koszty: 1040 303J3 zł
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Punkt VI

Dane o:
Liczbie osób zatrudnionych
umowy zlecenie

w Fundacji z wyodrębnieniem

osób zatrudnionych

na umowę o pracę

W 2011 było zatrudnionych 21 osób:
1. Cieloszyk Dominika - umowa o pracę
2.Cieślak Dariusz - umowa zlecenie
3. Ćwiek Sylwia - umowa o prace, umowa zlecenie
4. Fredyk Janusz - umowa o pracę
5. Grzeszkowiak Ewa - umowa o pracę
6. Jeżyk Tomasz umowa zlecenie
7. Łukaszuk Edyta umowa o pracę
/

8. Łukaszuk Marcin umowa o prace, umowa zlecenie
9. Nowaczkiewicz Danuta, umowa zlecenie
10. Nowaczkiewicz Grzegorz, umowa o pracę
11. Otuszewski Norbert umowa o prace, umowa zlecenie
12. Pohludka Katarzyna, umowa zlecenie
13. Rapnik Marta umowa o pracę
14. Roethellreneusz

umowa o prace, umowa zlecenie

15. Schneider Teresa umowa zlecenie
16. Szymańska Krystyna umowa o prace, umowa zlecenie
17. Tomaszewski Robert umowa zlecenie
18. Tomczak Aleksandra umowa o pracę
19. Wasi ud Damian umowa zlecenie
20. Wojciechowska

Maria umowa o prace

21. Wojcieszak Eugenia umowa zlecenie
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Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2011 r..;

1. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej:

wynagrodzenia

333997,67 zł

inne świadczenia 0,00 zł.
W 2011 r.. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;
1. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
'"

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r. członkom Zarządu to 40 662,56 zł, w tym 0,00 zł w
związku z pełnioną funkcją

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r. członkom Rady to 0,00 zł.
1. Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosła w 2011 r. 189 352,12 zł;

1. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek:

\

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2011 r;
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1. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na dzień 31.12.2011 r.:

WBK

52 1090 1346 0000 00011299 4956

+ 4,87 zł

WBK

40 1090 1346 0000 00011420 0591

+1593,60 zł

WBK

73 1090 1346 0000000112704936

+7008,02 zł

WBK

77 1090 1346 0000 00011420 0507

+1725,09 zł

WBK

76109013460000000114555351

LUKAS 61194010763023509600000000
LUKAS 12 1940 1076 3023 5096 0001 0000

+11569,18 zł
+152269,78 zł- POMOC DLA ELlZYBANICKIEJ

1. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego w 2011 r;

1. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych

na to nabycie,

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2011 r;

1. Nabytych pozostałych środkach trwałych,

Fundacja niie nabyła środków trwałych w 2011 r;

1. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji
sporządzanych dla celów statystycznych,

ujętych

11
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Wartość aktywów wynosi 376076,92 zł, zobowiązania 145 143,50 zł.

Punkt VII

Fundacja prowadziła następujące działalności zlecone przez organy państwowe lub samorządowe:

1. Nazwa programu:

Nazwa zadania:

Pomoc rzeczowa dla najubożych mieszkańców

Pomoc rzeczowa dla naj uboższych mieszkańców

Organ zlecający: Urząd Miasta Kalisza; referat: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

Miejsce realizacji: Kalisz.
./

Termin realizacji: 01.01.2011-

Koszt całkowity:

31.12.2011.

5 000,00 zł.

2. Nazwa programu: Świetlica socjoterapeutyczna

"Kraina Nadziei".

Nazwa zadania: Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie.
Organ zlecający: Urząd Miasta Poznania

\

Miejsce realizacji: Poznań.

Termin realizacji: 01.01.2011-

31.12.2011.
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Koszt całkowity: 119924,59 zł.

3.Nazwa

programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1/1/09.

Nazwa zadania: Nowe życie - pomoc wykluczonym.

Organ zlecający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Miejsce realizacji: Długa Goślina.

Termin realizacji: 01.11.2009 - 31.10.2011.

Koszt całkowity na rok 2011: 674 716,07 zł.

/

Punkt VIII

Fundacja jest zwolniona podmiotowo

z opodatkowania

z racji charakteru działalności statutowej.

Fundacja nie składała deklaracji podatkowych w roku 2011.

Punkt IX

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w Fundacji.
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Długa Goślina 31.03.2011 r.
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Załączniki:
1.

Rachunek wyników za rok 2011.

\
2.

Bilans za rok 2011

3.

Informacja dodatkowa za rok 2011
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