
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica OLSZEWSKIEGO Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-663 Poczta KIELCE Nr telefonu 41 347 63 50

Nr faksu 41 347 63 55 E-mail fundacja@vive.com.pl Strona www fundacjavive.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29286006400000 6. Numer KRS 0000184209

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grażyna Jarosz prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maciej Ślefarski członek Zarządu TAK

"FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogicznej - terapeutycznej, 
finansowej materialnej i zdrowotnej dzieciom oraz upowszechnianie 
wśród dzieci sportu, kultury, edukacji, postaw obywatelskich oraz 
społecznościowych poprzez m.in. : 
1. prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i 
osobom uczestniczącym w procesie kształcenia,
2. udzielanie pomocy w rewalidacji i rehabilitacji dzieci;
3. integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi;
4. wspieranie przedsiębiorczości u dzieci, postaw obywatelskich oraz 
społecznościowych;
5. wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych oraz przeciwdziałanie 
wszelkiej izolacji oraz marginalizacji w tym społecznej dzieci i ich rodzin;
6. uwrażliwianie dzieci na problematykę dewiacji, nałogów, ksenofobii, 
homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz 
poznawanie innych kultur i uczenie postaw  tolerancji, szacunku dla 
odmienności ;
7. wyrównywanie barier językowych;
8. wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków;
9. pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą 
oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci, w tym dzieci chorych;
10. pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą 
oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych 
patologią społeczną, tj. alkoholizmem, narkomanią, wykluczeniem i 
marginalizacją itp;
11. udzielanie pomocy finansowej, edukacyjno – wychowawczej, oraz 
rzeczowej rodzicom, opiekunom osobom uczestniczącym w procesie 
kształcenia dzieci, instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się 
dziećmi, czyli szkołom, ośrodkom specjalnym i szpitalnym, domom 
dziecka, oraz innym placówkom opiekuńczym i leczniczym;
12. pomoc w rozwoju i promowaniu kultury fizycznej i sportu dzieci 
jednostkom prowadzącym zajęcia sportowe z dziećmi;
13. propagowanie idei sportu wśród dzieci;
14. wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych sportowo;
15. współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, w 
zakresie organizacji imprez sportowych;
16. pomoc finansowa bądź rzeczowej niepełnosprawnym dzieciom, które 
utraciły zdrowie w wyniku uprawiania sportu;
17. wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym
18. wspieranie działalności artystyczno-kulturalnej dzieci
19. nawiązywanie dialogu międzykulturowego
20. propagowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska
21. propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci
22. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję 
rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i 
różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, 
regionalnej i narodowej kultury,
23. kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci
24. propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy 
ponadnarodowej
25. współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami polskimi i 
zagranicznymi zajmującymi się podobnymi celami
26. finansowanie badań naukowych.
Realizując założenia Statutu Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatne 
działania:

Rozdział II § 1.
4. wspieranie przedsiębiorczości u dzieci, postaw obywatelskich oraz 
społecznościowych;
5. wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych oraz przeciwdziałanie 
wszelkiej izolacji oraz marginalizacji w tym społecznej dzieci i ich rodzin;
8. wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków;
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

• Prowadzenie od 2008 roku w Staszowie Programu Stypendialnego Korab 
wspieranego przez Fundację Gavellów dla dzieci 12 – 19 lat. Na stypendia 
w wysokości od 1000 – 2500 zł. Fundacja przeznacza 38 tys. zł. każdego 
roku.
• Prowadzenie w latach 2008 - 2018 w Kielcach Programu Stypendialnego 
VIVE. Na stypendia w wysokości od 500 – 1500 zł. Fundacja przeznaczała 
15 tys. zł. każdego roku.
• Prowadzenie od 2015 roku Programu Mistrzowie Matematyki dla 
młodzieży z gimnazjów w województwie świętokrzyskim. W ramach 
programu przyznawane były przez 3 lata stypendia po 2000 zł. dla 20 
uczniów w każdym roku. W roku szkolnym 2018/19 w ramach Programu 
działa projekt „Zwariowana matematyka” dla uczniów z klas 5 szkoły 
podstawowej
• Prowadzenie od 2010 roku w Staszowie projektu "Wolontariat 
naukowy", w pierwszym roku ze środków FIO. Dzieciom ze szkoły 
podstawowej stypendyści udzielają korepetycji.

Rozdział II § 1.
12. pomoc w rozwoju i promowaniu kultury fizycznej i sportu dzieci 
jednostkom prowadzącym zajęcia sportowe z dziećmi;
13. propagowanie idei sportu wśród dzieci;
14. wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych sportowo;

• Popularyzowanie idei sportu wśród dzieci poprzez turniej „Małej Ligi 
Piłki Ręcznej”. Organizowany jest od 2004 roku dla chłopców z 
województwa Świętokrzyskiego według zasad obowiązujących w 
profesjonalnej lidze sportowej. Oprócz zawodników biorą w nim czynny 
udział kibice i cheerleaderki, dzięki czemu zwiększa się liczba osób 
zainteresowanych sportem. Rozgrywki odbywają się w wielu miasteczkach 
i wsiach, gdzie lokalne władze chętnie kibicują zawodnikom, dodając 
prestiżu całemu przedsięwzięciu. Publikacje medialne promują małe 
miejscowości szerokiemu spektrum odbiorców. Każdorazowo w 
przedsięwzięciu uczestniczy około 8 tys. uczniów – w tym prawie tysiąc 
zawodników i cheerleaderek. Wszyscy (zarówno na boisku jak i na 
trybunach) uczą się zasad fair – play, pracy w zespole, bezpiecznego 
kibicowania. Ma również miejsce wymiana dobrych praktyk miedzy 
zespołami.
• Popularyzacja idei sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z całego 
województwa w meczach ekstraklasy piłki ręcznej

Rozdział II § 1.
5. wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych oraz przeciwdziałanie 
wszelkiej izolacji oraz marginalizacji w tym społecznej dzieci i ich rodzin;
11. udzielanie pomocy finansowej, edukacyjno – wychowawczej, oraz 
rzeczowej rodzicom, opiekunom osobom uczestniczącym w procesie 
kształcenia dzieci, instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się 
dziećmi, czyli szkołom, ośrodkom specjalnym i szpitalnym, domom 
dziecka, oraz innym placówkom opiekuńczym i leczniczym;

• Pomoc dzieciom z obszaru o mniejszych szansach.  Spotkania z 
ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, analiza własnej osobowości podczas 
spotkań z psychologiem, treningi z asertywności, nauka negocjacji, 
profesjonalnej prezentacji i wystąpień publicznych przygotowują do 
dorosłego życia.
• Pomoc finansowa dzieciom z rodzin ubogich - przyznawanie dotacji dla 
ubogich uczniów z Klubu Kreatywnej Młodzieży; organizowanie zabaw 
Mikołajowych, karnawałowych, Dnia Dziecka, wyjazdów letnich, 
wycieczek, paczek świątecznych itp.
• Uruchomienie programu własnego SOS dla dzieci w ramach którego 
udzielana jest pomoc dzieciom chorym w odpowiedzi na prośby 
wpływające do Fundacji – dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, 
zakup lekarstw, sprzętu itp.
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Rozdział II § 1.
7. wyrównywanie barier językowych;
• Wyrównywanie barier językowych – korepetycje z języka angielskiego.

Rozdział II § 1.
9. pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą 
oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci, w tym dzieci chorych;
• Współpraca z kurator w Staszowie

Rozdział II § 1.
20. propagowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska
• W ramach ochrony środowiska od 2017 roku w tygodniu Dnia Ziemi i 
Europejskiego Tygodnia Recyclingu Odpadów projekty:
- dla dzieci przedszkolnych „Dbam o świat od najmłodszych lat” z 
segregacji odpadów
- dla dzieci ze szkoły podstawowej konkurs plastyczny „Recycling na miarę” 
wykorzystania tekstyliów do przygotowania obrazów na wskazany temat

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja VIVE Serce Dzieciom (w dalszej części zwana Fundacją) w roku sprawozdawczym realizowała zadania wynikające z 
założeń strategii i własnego Statutu.
1. Fundacja prowadziła 5 projektów:
1.1  Lokalny Program Stypendialny KORAB – ze środków własnych w kwocie 18 650 zł., Fundacji Gavellów (za pośrednictwem 
Fundacji Batorego) – 20 tys. zł. i 3 tys. zł. od lokalnych sponsorów i 1 tys.zł. z 1%. Program realizowany jest dla dzieci ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Staszowie. Stypendia przyznaje Kapituła w skład której weszli: prezes Fundacji, 
koordynator projektu, 3 przedsiębiorców, 2 przedstawicieli Miasta i Gminy Staszów oraz jedna osoba prywatna. 
Od stycznia do 30 czerwca stypendia otrzymywało 33 uczniów, od września do grudnia 24. Wysokość Stypendium wynosiła od 
100 i 250zł. miesięcznie, a łącznie przekazano na stypendia 42 650 zł.
Stypendyści Programu Korab w 2018 roku: 
- brali udział w akcjach Fundacji skierowanych do mieszkańców Staszowa i okolic – Akcja z jajem, Dzień Dziecka z zabawami 
sportowymi dla najmłodszych, Piernikowe malowanie. 
- brali udział w dwudniowych warsztatach w Gościńcu Koćmierzów związanych z kreowaniem pozytywnego myślenia o sobie i 
swojej przyszłości; uczestniczyli w sesji fotograficznej obrazującej ich pozytywne myśli. Zdjęcia wykorzystano do produkcji 
kalendarza na 2020 rok.
- uczestniczyli w projekcie „Chcieć, to móc”, gdzie przygotowali "Strefę Pozytywnych Myśli"
- obsługiwali zakończenie 15 turnieju „Małej Ligi Piłki Ręcznej” organizowanego przez Fundację
- informacje o swojej działalności zamieszczali na stronach: http://www.stypendiakorab.pl/ i www.facebook.com/Lokalny-
Program-Stypendialny-Korab-581557355213638/

W nagrodę za całoroczną pracę Fundacja zorganizowała dla stypendystów wyjazd do Energylandii w Zatorze.

1.2. Lokalny Program Stypendialny VIVE - ze środków Fundacji i zbiórki publicznej. Stypendia przyznaje Kapituła w skład której 
weszli: prezes Fundacji oraz  przedstawiciele 5 działów w firmie VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  Od stycznia do 30 czerwca 
stypendia otrzymywało 8 uczniów,  od września, w związku z małym zainteresowaniem, zaniechano kontynuacji Programu. 
Wysokość Stypendium wynosiła od 500 – 2000zł. rocznie, a łącznie przekazano na stypendia 6 000 zł.
W roku 2018 młodzi ludzie kontynuowali udział w projekcie „Otwartość i zaufanie”. Warsztaty odbywały się co dwa tygodnie w 
siedzibie Fundacji wynajmowanej od MZB Kielce. Stypendyści ćwiczyli umysł podczas warsztatów rozwijających logiczne 
myślenie, uczyli się pracować w grupie, otwartości na siebie i innych. Podczas zajęć uświadamiali sobie, że żyją w społeczności, 
gdzie jedna osoba zależna jest od drugiej. Udział w warsztatach ma być pomocą dla stypendystów na otwarcie się na innych 
ludzi, odnalezienie w sobie pasji i motywacji. 
1.3  Program Stypendialny MISTRZOWIE MATEMATYKI – ze środków Fundacji mBanku w kwocie 35 tys. zł.  i 15 tys. zł. Fundacji 
VIVE Serce Dzieciom na rok szkolny 2017/18. Stypendia przyznaje Kapituła w skład której weszli: po 1 osobie z obydwu Fundacji, 
pracownik naukowy i student z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratorium 
Oświaty. Stypendia do czerwca otrzymało 20 uczniów uczęszczających do trzeciej klasy 12 gimnazjów różnych miejscowości w 
województwie świętokrzyskim w wysokości 2000 zł. rocznie. We wrześniu Kapituła zaprosiła do projektu dwójkę uczniów, byłych 
stypendystów, by pełnili rolę ambasadorów.
Stypendyści:
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- uczestniczyli w 3 warsztatach przygotowanych przez naukowców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sami 
opracowali zadania dla rówieśników na wykład w dniu święta Litery π
- prowadzili stronę www.facebook.com/groups/1683710135273278/?fref=ts na której mają możliwość prezentacji wymyślonych 
przez siebie zadań matematycznych, quizów, łamigłówek z pogranicza matematyki, żartu, wymagające czasami nieszablonowego 
myślenia; rozwiązywali problemy matematyczny i chwalili się swoimi osiągnięciami
- uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi
- 7  wolontariuszom – studentom Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w podziękowaniu za roczną pracę Fundacja 
sfinansowała kurs wychowawcy kolonii oraz dwudniowy pobyt w Krakowie
1.4 Kontynuacja projektu „Wolontariat naukowy”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie otrzymywały korepetycje face 
to face od wolontariuszy – stypendystów Lokalnego Programu Stypendialnego Korab. Stypendyści dyżurowali przez 4 dni w 
tygodniu po 2 godziny. W tym czasie  młodsi koledzy mieli szansę uzyskać u nich pomoc w nauce. Zaniedbania niektórych 
dzieciaków były olbrzymie nawet w czytaniu i prostych działaniach matematycznych. Stypendyści, dzięki wskazówkom swoich 
opiekunek prowadzących program, pomogły 25 dzieciom, które z pozytywnymi ocenami zakończyły rok szkolny 2017/18.
1.5  XV edycja Małej Ligi Piłki Ręcznej dla chłopców z 50 szkół z województwa świętokrzyskiego realizowana ze  środków 
Fundacji, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej,  1%, Fundacji VIVE Serce Dzieciom. 
Projekt realizowany  w okresie wrzesień – grudzień dla chłopców w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W roku sprawozdawczym w turnieju zagrało 700 zawodników przez 14 dni turniejowych. 
Mecze rozegrano w Bilczy, Bogorii, Busku Zdroju, Chęcinach, Czajkowie Południowym, Iłży, Kielcach, Kijach, Masłowie, 
Staszowie, Wąchocku. Zwycięzcy otrzymali regulaminowe nagrody – 4 najlepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej puchary i 
piłki, 9 najlepszych zawodników nagrody rzeczowe, 12 trenerów najlepszych drużyn nagrody rzeczowe, wszystkie szkoły i 
zawodnicy dyplomy, a najlepsi kibice z 2 szkół zaproszenie na trening KS PGE VIVE Kielce.
Mała Liga Piłki Ręcznej spełniła podstawowy cel, którym jest kreowanie sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych. Według danych przekazanych przez nauczycieli zawodnicy biorący udział w turnieju, to 
amatorzy, którzy bardzo chętnie w godzinach pozalekcyjnych uczestniczą w treningach piłki ręcznej. Ich zainteresowania idą 
dalej – uaktywniają środowiska szkolne i sportowe do wspólnych wyjazdów na mecze profesjonalnych zespołów ekstraklasy. Po 
zakończonej Małej Lidze zawodowi trenerzy z lokalnych klubów angażują przygotowanych uczniów do gry w swoich zespołach. 
Przebieg całego turnieju relacjonowany był na stronie internetowej Fundacji VIVE Serce Dzieciom i KS PGE Vive. Informowały 
również o Małej Lidze gazeta lokalna Echo Dnia i Radio Kielce. 
Podczas całego turnieju ma miejsce :
- wyszukiwanie młodych talentów sportowych;
- rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, solidarność, tolerancja.
- podnoszenie umiejętności dzieci podczas przygotowań do Turnieju.
- wymiana dobrych praktyk między zespołami i grupami kibiców.
- bezpieczeństwo na stadionach, trybunach, w halach – bezpieczny, przyjazny kibic.
- integracja środowisk szkolnych poprzez wspólną pracę zespołów sportowych z zespołami przygotowującymi oprawę 
artystyczną meczów.
- promocja szkół poprzez piłkę ręczną.
- promocja Fundacji VIVE Serce Dzieciom wśród dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy.
2. Prowadzenie 1 zbiórki publicznej w oparciu o zezwolenie wydane dla Fundacji VIVE Serce Dzieciom przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji:
- Nr 2017/5255/OR na Ratowanie zdrowia Piotrusia, dziecka chorego na nowotwór złośliwy – neuroblastom,  dla którego 
jedynym ratunkiem jest zakup leku nierefundowanego przez NFZ.
3. Udział w akcji „Potrzebuję rodziców od zaraz” zainicjowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. promocja rodziny zastępczej 
na stronach www Fundacji, udział w spotkaniach i pogawędkach dotyczących przedsięwzięcia. Promocja projektu podczas XV 
Małej Ligi Piłki Ręcznej w dziewięciu miejscowościach.
4. Całoroczna współpraca z Rodzinnymi Domami Dziecka w Miąsowej– spotkania świąteczne, letnie przy grilu. Pomoc 
materialna. 
5. Wolontariusze Fundacji w dniach 8 -9 lutego prowadzili w Internecie szeroką akcję w Dniu Bezpiecznego Internetu.
6. W ostatnich dniach lutego został ogłoszony konkurs „Recycling na miarę. Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe” dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs został zorganizowany przy wsparciu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w 
Kielcach. Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych 
oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia do recyclingu. Szkoły otrzymały po 20 kg kolorowych materiałów recyclingowych do 
prac konkursowych. Prace przyjmowane były do 1 czerwca, a 14 czerwca odbyła się uroczystość podsumowania przedsięwzięcia. 
Regulaminowe nagrody pieniężne otrzymało 12 uczniów oraz 12 szkół do których uczęszczają nagrodzeni uczniowie.
7. W marcu przeprowadzona została przez stypendystów „Akcja z jajem”, w czasie której dla seniorów z terenu gminy Staszów 
przygotowane zostały świąteczne koszyki. Podczas wspólnych warsztatów, prowadzonych pod okiem specjalistki rękodzieła 
artystycznego, wykonano stroiki wielkanocne. Koszyki uzupełnione zostały przez smakołyki i rozwiezione do 30 samotnych osób 
wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.
8.  W ostatnich dniach kwietnia Grupa VIVE reprezentowana przez Fundację VIVE Serce Dzieciom razem z wydawnictwem MAC 
Edukacją, podjęła ważny dla ludzkości temat związany ze światowym Tygodniem Recyclingu w ramach obchodzonego 
Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczonego przez ONZ na 22 kwietnia. Dzieci w 10 przedszkolach, po wysłuchaniu 
opowiadania czytanego przez menadżerów Grup, w którym dwoje dzieci wskazywało na konieczność dbania o świat ucząc 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1534

95

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

segregacji odpadów. Była zabawa, a na zakończenie dzieci otrzymały podkoszulki i malowanki dotyczące przeprowadzonych 
warsztatów.
9. Z okazji  Dnia Dziecka wolontariusze, z prowadzonego przez Fundację Lokalnego Programu Stypendialnego KORAB, po raz 
kolejny dołączyli do organizacji zabawy dla najmłodszych w Staszowie; tym razem w ośrodku nad rzeką Czarną. Oferowali 
dzieciakom ciekawe atrakcje takie jak: malowanie twarzy, włosów, trampolinę, czy kącik dla najmłodszych. Był konkurs z 
nagrodami – wyścig na szczudłach. Za najpiękniejszy uśmiech stypendyści przyznawali pluszowe maskotki ufundowane przez 
VIVE Textile Recycling.
10.  We wrześniu Fundacja uruchomiła kolejny projekt związany z recyclingiem tekstyliów p.t. „Twórczy remanent”. W świetlicy 
Fundacji dzieciom w wieku 10 – 12 lat poznawały „zasadę 3R” (od ang. reduce, reuse, recycle - ogranicz, użyj ponownie, oddaj 
do odzysku) gospodarowania odpadami doskonale się bawiąc przy robieniu bajkowych postaci z materiału, tektury czy plastiku
11. W październiku wrócił temat edukacji w przedszkolach, by dzieci zrozumiały, że mają wpływ na środowisko naturalne od 
najmłodszych lat. To przesłanie edukacyjnego programu „Dbam o świat od najmłodszych lat” prowadzonego przez Fundację 
VIVE Serce Dzieciom i MAC Edukację przyświecało w Europejskim Tygodniu Redukcji Odpadów. Menadżerowie Grup VIVE i MAC 
czytali dzieciom opowiadanie proekologiczne. Pięciolatkowie i sześciolatkowie poznawali „zasadę 3R” (od ang. reduce, reuse, 
recycle - ogranicz, użyj ponownie, oddaj do odzysku) gospodarowania odpadami doskonale się bawiąc. Dzieci „czyściły” las 
wrzucając porzucone w nim przedmioty do określonego koloru worka.
12. Ze Szkołą Podstawową w Łopusznie Fundacja biła rekord Polski z największej mozaiki z tekstyliów. Rekord został pobity, 
mozaika wykonana została w rozmiarze 5x3 m, a znalazł się na niej obraz z najbardziej charakterystycznymi budowlami dla 
Polski. Obraz związany był ze 100 leciem Niepodległości Polski.
13. Wspólnie z rolnikami z okolic Złotej Pińczowskiej zorganizowana została w ostatnich dniach listopada akcja „Warzywko”. 
Rozdano 7 ton ziemniaków, buraków i cebuli  45 rodzinom w Staszowie o niskim statusie ekonomicznym wskazanym przez 
pedagogów szkolnych.
14. W grudniu odbyła się akcja „Piernikowe malowanie”. Dzieci malowały słodkie pierniki w świetlicy Fundacji "Przystań Korab" 
w Staszowie oraz zdobiły kartki świąteczne, by wysłać je do samotnych osób wskazanych przez staszowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
15. Styczeń – grudzień organizowanie nieodpłatnie wstępu na mecze ekstraklasy KS PGE Vive Kielce dla grup szkolnych z 
województwa świętokrzyskiego. 23 mecze obejrzało  8,5 tys. dzieci. 
16. Styczeń – grudzień udzielenie pomocy materialnej prywatnym osobom, organizacjom społecznym oraz  szkołom w 
odpowiedzi na prośby wpływające do Fundacji. 
17. Styczeń – grudzień:  regularne przekazywanie materiałów opatrunkowych, wysortowanych w firmie fundatora VIVE Textile 
Recycling do Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach Caritas Diecezji Kieleckiej. W sumie przekazano 5 tys. kg 
materiałów opatrunkowych. 
18. Udział  Fundacji w Koalicji na rzecz rodzin wielodzietnych działającej przy Wojewodzie Świętokrzyskim. 
19. Opieka nad 30 chorymi dziećmi – umowy na darowizny; refinansowanie leków, dopłaty do turnusów   rehabilitacyjnych i 
rehabilitacji. Przekazano w sumie w roku 2018; kwotę: 39 997,63 zł. z konta SOS.
20. Udostępniono 15 podmiotom konto 1% na zbiórki celowe -  w tym ULKS Czajków Południowy, Rodzinny Dom Dziecka w 
Miąsowej i 13 dzieciom. W roku przekazano kwotę 116.120,32 zł, którym Fundacja udostępniła konto 1%.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja w ramach ochrony środowiska 
zorganizowała następujące projekty: 
1. Pierwszy Ekologiczny Kongres dla 
Przedszkolaków.
Dzieci w koszulkach z napisem „Dbam o świat od 
najmłodszych lat” zasiadły w auli Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie 
przywitane zostały przez władze uczelni, 
województwa i Miasta Kielc, a także 
organizatorów Kongresu. Przedszkolaki, wspólnie 
z dorosłymi, odśpiewały piosenkę o segregacji 
odpadów „Dziel na pięć”, która trafiła do Kielc z 
Mysłowic i wysłuchały bajki „Koszulka Julki”. Po 
części oficjalnej dzieci brały udział w warsztatach 
związanych z recyclingiem tkanin, 
zanieczyszczeniem powietrza, tajnikami życia na 
rafie koralowej. Poznawali właściwości fizyczne 
wody i zasady segregacji odpadów. 

2. Konkurs „Recycling na miarę. Moniuszko 
inspiruje”
poświęcony twórczości artysty w związku z 200 
rocznicą urodzin kompozytora. 160 prac 
wpłynęło do Fundacji. Z twórczości St. Moniuszki 
najwięcej prac dotyczyło opery Halka. Znalazły 
się również obrazy ze „Strasznego dworu”, 
„Dziada i baby”, „Hrabiny”, „Prząśniczki”. Sam 
artysta pojawił się na 25  pracach. 13 obrazów 
nagrodzonych trafiło na letnią wystawę do 
Filharmonii Świętokrzyskiej.

3. Mozaika z tekstyliów, którą pobito rekord 
Polski. Projekt promował recycling tekstyliów. 
Stworzono obraz 5x3 m z najbardziej 
charakterystycznymi budowlami Polski. 
Tematem było 100 lecie Niepodległości Polski.

94.99.Z 22 532,93 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Fundacja w swojej działalności duży nacisk 
kładzie na rozwój fizyczny dzieci. Od 2004 roku 
organizuje turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej. W 
2018 roku był piętnastym, w którym wzięło 
udział 700 uczestników z 50 szkół z 
województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z 
Regulaminem zagrali sami amatorzy, którzy 
bardzo chętnie w godzinach pozalekcyjnych 
uczestniczą w treningach piłki ręcznej. Ich 
zainteresowania idą dalej – uaktywniają 
środowiska szkolne i sportowe do wspólnych 
wyjazdów na mecze profesjonalnych zespołów 
ekstraklasy. Po zakończonej Małej Lidze 
zawodowi trenerzy z lokalnych klubów angażują 
przygotowanych uczniów do gry w swoich 
zespołach.
Podczas wszystkich dni turnieju miało miejsce:
• wyszukiwanie młodych talentów sportowych;
• popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i 
młodzieży.
• rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak 
praca w zespole, solidarność, tolerancja.
• podnoszenie umiejętności dzieci podczas 
przygotowań do Turnieju.
• wymiana dobrych praktyk między zespołami i 
grupami kibiców.
• bezpieczeństwo na stadionach, trybunach, w 
halach – bezpieczny, przyjazny kibic.
• uprawianie sportu, kibicowanie, życie zgodnie 
z zasadami fair-play.
• integracja środowisk szkolnych poprzez 
wspólną pracę zespołów sportowych z zespołami 
przygotowującymi oprawę artystyczną meczów.
• integracja środowisk szkolnych ze 
społecznością lokalną.
• promocja szkół poprzez piłkę ręczną.

83.19.Z 47 933,09 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Fundacja dla dzieci i młodzieży w  wieku 12-19 
lat prowadzi programy stypendialne. W 2018 
roku 61 dzieci otrzymało stypendia w kwocie od 
1000 do 2000 zł. Stypendyści mieli możliwość 
uczestniczenia w projektach:
"Udoskonalam siebie i rozwijam swoje 
zainteresowania" oraz „Nowoczesne technologie 
w życiu młodzieży – czy potrafimy bez nich żyć?” 
.
Projekty umożliwiają młodzieży z różnych szkół 
udział w atrakcyjnej ofercie zajęć 
pozalekcyjnych, która pozwala młodzieży na 
rozwój kluczowych umiejętności oraz pozwala w 
znaczny sposób podnieść ich poczucie wartości 
deprecjonowane często miejscem zamieszkania, 
niskim statusem materialnym i brakiem obycia w 
sferach o wysokich standardach kulturalno-
obyczajowych. Zakłada się, że poprzez realizację 
projektu potencjał młodzieży zostanie 
skierowany w kierunku ich własnego rozwoju, 
pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych 
oraz współpracy ze szkołą i organizacjami 
pozarządowymi. 
Sami wolontariusze prowadzili projekt 
"Wolontariat naukowy", gdzie mieli możliwość 
pomagania młodszym kolegom w odrabianiu 
lekcji i uczeniu się. Uczyli się pomagania innym 
również podczas "Akcji warzywko", którą 
Fundacja prowadzi z rolnikami ze Złotej. Przed 
świętami Bożego Narodzenia podczas akcji 
"Piernikowe malowanie" szykowali upominki 
pod choinkę, a przed Wielkanocnymi koszyczki 
ze smakołykami świątecznymi oraz ozdobami 
wykonanymi samodzielnie.

88.99.Z 6 118,18 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 865 137,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 818 641,85 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 7 495,63 zł

e) pozostałe przychody 39 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 558 184,75 zł

2.4. Z innych źródeł 27 495,63 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 122 975,11 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 211 178,95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 260 457,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 19 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

19 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

56 454,40 zł

499 230,35 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 277 184,05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 773 145,55 zł 211 178,95 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

541 457,80 zł 211 178,95 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

231 687,75 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Środki wskazane na dzieci 107 110,20 zł

1 Środki przeznaczone na  projekt Mała Liga Piłki Ręcznej- 15 turniej 47 933,09 zł

2 Środki przeznaczone na projekt Recykling na miarę 18 790,61 zł

3 LPS KORAB 3 250,26 zł

4 Dbam o świat 3 733,32 zł

5 Piernikowe malowanie 1 193,13 zł

6 Mistrzowie Matematyki 4 919,49 zł

7 Twórczy remanent 449,57 zł

8 Reklama 1% + strona www Fundacji 3 921,15 zł

9 Pomoc innym organizacjom oraz osobom indywidualnym 19 878,13 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 921,15 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

3 921,15 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,50 etatów

12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

20 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 184 041,80 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

184 041,80 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

4 464,37 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

347,99 zł

65 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

98 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

97 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

65 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

133 931,24 zł

133 931,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 50 110,56 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 184 041,80 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 650,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 15 turniej Małej Ligi Piłki 
Ręcznej

Cel zadania przy realizacji 
zadania:
• Kreowanie aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży - 
sportowego trybu życia w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych.
• Bezpieczeństwo na 
stadionach, trybunach, w 
halach – bezpieczny, przyjazny 
kibic.
• Angażowanie środowiska 
(samorządy lokalne, szkoły, 
działacze, trenerzy, zawodnicy) 
do udziału w Turnieju w celu 
stworzenia dzieciom o 
mniejszym potencjale 
sportowych umiejętności 
możliwości trenowania w 
profesjonalnych klubach i 
placówek sportowych

Województwo Świętokrzyskie 12 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 550,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

2 Program współpracy Gminy 
Staszów w zakresie Edukacji,  
oświaty i wychowania - 
Organizacja zadań z zakresu 
rozwoju edukacji dzieci i 
młodzieży z Gminy Staszów - 
"Udoskonalam siebie i 
rozwijam swoje 
zainteresowania"

cele zadania:
• rozwijanie i doskonalenie 
umiejętności społecznych 
poprzez warsztaty z zakresu 
komunikacji społecznej, 
• budowanie w wolontariuszach 
poczucia „sprawstwa” i 
możliwości wpływu na własne 
życie, uświadomienie im rangi 
dokonywania właściwych 
wyborów,
• wzmacniania i rozwijania 
poczucia własnej wartości, 
pewności siebie, wiary w swoje 
siły i możliwości 
• zdobywania umiejętności 
pracy zespołowej i budowania 
poczucia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowany projekt

Miasto i Gmina Staszów 7 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Grażyna Jarosz - prezes Zarządu 
Fundacji Data wypełnienia sprawozdania
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