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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CHORZÓW

Powiat M. CHORZÓW

Ulica GWARECKA Nr domu 4 Nr lokalu 1

Miejscowość CHORZÓW Kod pocztowy 41-500 Poczta CHORZÓW Nr telefonu +48691945202

Nr faksu - E-mail biuro@uskrzydlijdzieciaki.pl Strona www www.uskrzydlijdzieciaki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-12-21

2006-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24026936000000 6. Numer KRS 0000247448

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

IWONA NAWROT PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

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

GRAZYNA LOT CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

BEATA DYLUS CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MONIKA KOSTRZEWSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) podejmowanie takich aktywności, których następstwem będzie 
inspirowanie dzieci i młodzieży do pielęgnowania swoich pasji oraz 
realizacji indywidualnych marzeń;
b) wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje ułatwiające im 
osiągnięcie celów zawodowych i społecznych, jakie stawiać będą sobie w 
dorosłym życiu;
c) likwidacja przeszkód takich jak głód oraz brak dostępu do opieki 
medycznej, które to przeszkody utrudniają dzieciom i młodzieży rozwijać 
się w sferze społecznej;
d) promocja i organizacja wolontariatu;
e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego; 
f) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 
osoby fizyczne i prawne pragnące promować cel fundacji w swoim 
codziennym życiu oraz bieżącej działalności.
g) realizowanie działań profilaktycznych polegających na ochronie i 
rozwoju dzieci, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 
patologią społeczną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) pomoc społeczną, tj. poprawę warunków życia i rozwoju dzieci z rodzin 
patologicznych;
b) organizowanie opieki społecznej dla dzieci zaniedbanych;
c) krzewienie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;
d) szerzenie oświaty;
e) prowadzenie szkół i fundowanie stypendiów dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej;
f) szerzenie oświaty wśród dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej lub rodzinnej;
g) ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej lub rodzinnej;
h) tworzenie i prowadzenie szpitali i lecznic oraz organizowanie badań 
profilaktycznych dla tychże dzieci;
i) współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową 
i zagraniczną z innymi instytucjami bądź osobami fizycznymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji;
j) występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w 
sprawach związanych 
z celami statutowymi.
k) organizowanie czasu wolnego w ciągu roku szkolnego oraz w dni wolne 
od nauki, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną 

l) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
psychoterapeutycznej we współpracy z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi instytucjami i organizacjami 
ds. pomocy nieletnim (m.in. w zakresie uzależnień) 
m) organizowanie wsparcia i pomocy dzieciom, szczególnie zagrożonym 
patologią społeczną, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, 
n) organizowanie wsparcia oraz pomocy humanitarnej dla znajdujących 
się w potrzebie dzieci oraz rodzin wielodzietnych, w kraju i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl w roku 2020 kontynuowało realizację działań nastawionych na organizowanie pomocy dzieciom i 
młodzieży, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, zaniedbanym środowiskowo i społecznie, a także działań ukierunkowanych na 
wychowanie, integrowanie oraz wspieranie uzdolnień i talentów dzieci oraz młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, społecznej, rodzinnej poprzez: 

1) bezpłatne organizowanie pomocy, opieki, dożywiania dzieci i wypełniania czasu wolnego w weekendy, święta, wakacje ,ferie 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-25 2



- 
w ramach realizacji projektu - zadania publicznego: 
" Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i 
młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych)

Zajęcia prowadzone w Fundacji CUD miały na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i 
młodzieży, u  których ze względu na sytuację społeczną i środowiskową , istnieje ryzyko wystąpienia problemów alkoholowych i 
innych zaburzeń.

W ramach planowanego zadania fundacja zorganizowała w  terminie od 1. 01.2020 – 31.12.2020r. łącznie126 dni bezpłatnych 
zajęć 
o charakterze profilaktycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym i rozwojowym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 
Chorzowa
( w tym 32 zajęcia odpracowane w okresie wakacji w podwójnym wymiarze 8 godzin / dzień - w związku z wcześniejszymi 
ograniczeniami wynikającymi z trwającej w pandemii  )

Blok Uskrzydlania Wiedzą i Nauką (działania ogólnorozwojowe, zdrowotne kompensacyjne, korekcyjne, pro-eko) 
Blok Uskrzydlania Teatrem i Filmem (działania socjoterapeutyczne) 
Blok Uskrzydlania Sztuką i Twórczością (działania arteterapeutyczne i twórcze) 
Blok Uskrzydlania Zabawą i Słowem(działania wychowawcze nawiązujące do Profilaktyki, Terapii Pedagogicznej oraz Pedagogiki 
Zabawy);
Zajęcia prowadzone były w dni wolne od nauki szkolnej, które zostały zaplanowane w kalendarzu fundacji 
(obejmującym weekendy, święta, ferie i wakacje) w formie 4 godzinnych spotkań, warsztatów, zabaw, wycieczek

W trakcie powyższych zajęć organizowanych w terminie od 1. 01.2020 – 31.12.2020r. Fundacja zorganizowała 126 razy 
bezpłatne ciepłe posiłki dla dzieci ( dotyczyło to również okresu wakacji i dodatkowo zorganizowanych 32 posiłków dla dwóch 
grup - za dni, które wypadły w okresie od 14 marca do 30 czerwca, z powodu zawieszenia zajęć w zw. z pandemią ) 
W przypadku wyjść poza teren fundacji dzieci otrzymywały suchy prowiant, a w czasie całodniowych wycieczek fundacja 
zapewniała ciepły posiłek w wybranej restauracji gastronomicznej 

Fundacja starała się dodatkowo o atrakcyjnie zorganizowany wypoczynek w ramach akcji „Zima w mieście” dla dzieci, które z 
różnych przyczyn nie miały możliwości wyjazdu w okresie ferii zimowych poza miasto. 

Zorganizowano m.in. wyjścia:

• na kąpielisko kryte MORIS w Chorzowie 
• do Kręgielni „Sfera” w Siemianowicach 
• do MC Donalda 
• do Sali Zabaw „1000 Lego” w Katowicach
• do Papugarni „Carmen” w Katowicach 
• do Hopsa Parku w Chorzowie na zajęcia rekreacyjno sportowe
• na filmy fabularne w Cinema City – Punkt 44
• na zabawy i turnieje na dworze zorganizowane na Orlikach i osiedlowych placach zabaw oraz mini siłowniach 

  W ramach uatrakcyjnienia zajęć fundacja zorganizowała całodniowe wycieczki do dwóch kopalni : 
• Do Zabrza  - program wycieczki obejmował Zwiedzanie Sztolni Luiza „z Tytusem Tomkiem 
   i Atomkiem” i udział  w warsztatach górniczych – geologicznych oraz Zwiedzanie Muzeum Pojazdów militarnych. Podczas 
wycieczki dzieci 
   zjadły obiad w Restauracji w Zabrzu.
• Do Wieliczki – program obejmował: zwiedzanie kopalni Wieliczka  - Trasy Turystycznej, zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich, 
pobyt w 
  tężni solankowej. Podczas wycieczki dzieci zjadły obiad w Restauracji kopalni Wieliczka „Smakuj pod Ziemią”

Ponadto dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach i spotkaniach:
• prelekcji gości ze Straży miejskiej w Chorzowie „Bezpieczne ferie”
• spotkaniu i warsztatach teatralnych z Aktorką z teatru Nowego 
• w zajęciach rękodzielniczych z ceramiki
•  w pierwszym tygodniu ferii - w Gwiazdkowej Niespodziance podczas, której dzieci otrzymały paczki – prezenty 
• z gośćmi z zagranicy ( młodymi wolontariuszami z Wielkiej Brytani  ) podczas spotkania dzieci otrzymały maskotki i zabawki 
Dodatkową formą pomocy skierowaną do uczestników projektu były zorganizowane przez fundację społeczne akcje: 
m.in zbiórka zabawek, zbiórka ubrań zimowych i butów
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Z powodu pandemii koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczpospolitej stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszono zajęcia w okresie zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci od 
13 marca 2020 aż do odwołania. W związku z powyższym całym miesiącu maju i czerwcu  z powodu pandemii nie była możliwa 
realizacja planowanych zajęć z dziećmi i programu profilaktycznego przygotowanego przez Fundację CUD.

Od 1 lipca wznowiono zajęcia.
Fundacja Centrum UskrzydlijDzieciaki  postarała się o szczególnie atrakcyjnie zorganizowany wypoczynek dla stałych 
uczestników zajęć, zwłaszcza dla dzieci, które z różnych przyczyn nie miały możliwości wyjazdu w okresie wakacji  poza miasto. 

W związku z tegorocznymi zajęciami wakacyjnymi trwającymi nadal w okresie pandemii dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i zasad zgodnych z wytycznymi ministerstwa zdrowia  ułożono dwa odrębne programy dostosowane odpowiednio do dwóch 
grup wiekowych. W ramach tych dwóch programów zorganizowano m.in. wyjścia:
• do WPKIW – przejazd „ELKĄ”
• do Kręgielni „Sfera” w Siemianowicach 
• do Hopsa Parku w Chorzowie na zajęcia rekreacyjno sportowe
• na zabawy i turnieje na dworze zorganizowane na Orlikach i osiedlowych placach zabaw oraz mini siłowniach
• na plac Zabaw  przy osiedlu Różanka
• do Skansenu w WPKiW
• do OSIR  „Skałka” na zorganizowany przez wychowawców festiwal Baniek mydlanych oraz konkurs rysunkowy kredą pt. – 
       „Chodnikowe wariacje Pogromców deszczu  i Tropicieli Słońca”
•      na placu zabaw przy Szybie Prezydenta po drodze zaliczono odpoczynek przy chorzowskiej Tężni solankowej

Dla uatrakcyjnienia zajęć zorganizowano całodniowe wycieczki plenerowe, w takcie których oprócz prowiantu uczestnicy 
otrzymywali ciepły posiłek zorganizowany w wybranych restauracjach i punktach gastronomicznych.
Ze względów bezpieczeństwa transport dla dwóch grup odbywał się za każdym razem dwoma osobnymi busami 

Zaplanowano i zorganizowano 6 wycieczek:

wycieczkę do Muzeum chleba w Radzionkowie 
Atrakcje:
• Zwiedzanie muzeum, oglądanie filmów
• zajęcia warsztatowe – pieczenie chleba, 
• ognisko połączone z degustacją chleba 
• zabawy w ogrodzie Muzeum chleba

wycieczkę do miejscowości Rudy Raciborskie 
Atrakcje:
• Przejażdżka zabytkową Kolejką wąskotorową w miejscowości  Rudy Raciborskie, 
• Zajęcia warsztatowe „Kolejarski fach”, 
• Wyścigi na drezynach
• Zwiedzanie starej lokomotywowni 
• Ognisko 

Wycieczkę do ZOO w WPKIW 
Atrakcje:
• Zwiedzanie ogrodu zoologicznego, 
• Odwiedziny w Pingwinarium

Wycieczkę do Centrum Rozrywki Rodzinnej w Wilkowicach
Atrakcje:
•       Zabawy w parku przygód i atrakcji 
• Zwiedzanie Mini Zoo
• Spacer do Zagrody Zwierząt domowych
• Zabawy w parku Linowym 
• Posiłek w karczmie na dworze 

Wycieczkę do Żor do Parku rozrywki - Twin Pigs
Atrakcje:
• Zabawy na terenie parku rozrywki ( Lunapark )
• Konkursy i pokazy sprawności kowbojskich
• Kino „5 D”
• Zagroda Zwierząt
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• Posiłek w restauracji  

Wycieczkę całodniową do Ustronia
Atrakcje:
• Wjazd kolejką wysokogórską na Czantorię, 
• Wizyta w Sokolarni,  
• Zabawy na letnim Torze saneczkowym, 
• Spacer szlakiem na Czantorię Wielką, 
• Posiłek w karczmie.

Dodatkowo starsza grupa „Tropicieli Słońca” uczestniczyła w wycieczce rowerowej po najbliższej okolicy 

Ponadto wszystkie dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach i spotkaniach:

• Wysłuchały prelekcji odnośnie zagrożeń i konieczności przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia 
 z powodu trwającej pandemii koronawirusa Covid 19 
• Uczestniczyły w Pogadance dotyczącej zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem, utrwalono podstawowe przepisy ruchu 
drogowego. 
• Oglądały filmy fabularne zorganizowane przez wychowawców w  Kinie CUD
• Brały udział  w grach sportowych na wolnym powietrzu „Dwa ognie” siatkówka, badminton
• Brały udział w wielu zabawach ruchowych i integracyjnych ( m.in. „Gra Integro”) w Centrum Uskrzydlania oraz na dworze 
• W czasie niepogody dzieci korzystały z mini siłowni zorganizowanej w Centrum Uskrzydlania, grały w tenisa stołowego
• Obie grupy wzięły udział w zorganizowanych dwukrotnie grach terenowych:
 I „Ucieczka Tropicieli Słońca” oraz „Pogromcy Deszczu śladem Tropicieli Słońca”, 
II „Ucieczka Pogromców Deszczu” oraz „Tropiciele Słońca śladem Pogromców Deszczu”
• brały udział w Konkursie plastycznym na najlepszy projekt wizytówki - logo i hasła grupy, nauka piosenki grupowej
• Obie grupy brały także  udział w zajęciach tanecznych 
• oraz spotkaniu i warsztatach teatralnych z Aktorką z Teatru Nowego oraz zajęciach aktorskich w plenerze 
• Pod koniec wakacji dzieci z obydwu grup uczestniczyły w tygodniowych warsztatach  filmowych organizowanych w CHCK 
specjalnie przygotowanej dla grupy z Fundacji CUD (były to  zajęcia z dubbingu i realizacji materiału filmowego w chorzowskim 
plenerze )
• Dzieci uczestniczyły także w zajęciach rękodzielniczych z ceramiki - pod hasłem zajęcia artystyczne „ Wakacyjne Cudeńka”

Po wakacjach, w okresie od 1 września do 31 grudnia dzieci uczestniczyły w kolejnych ciekawych zajęciach i spotkaniach:

• Wysłuchały kilku prelekcji odnośnie zagrożeń i konieczności przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem i ochroną 
zdrowia  z powodu trwającej pandemii koronawirusa Covid 19 
• Również uczestniczyły w prelekcjach nt. zagrożeń wynikających z problemów alkoholowym oraz uzależnień od środków 
psychoaktywnych
• Oglądały filmy fabularne zorganizowane przez wychowawców w  Kinie CUD
• Brały udział  w grach sportowych na wolnym powietrzu
• Brały udział w wielu zabawach ruchowych i integracyjnych ( m.in. „Gra Integro”) w Centrum Uskrzydlania oraz na dworze 
• W czasie niepogody dzieci korzystały z mini siłowni zorganizowanej w Centrum Uskrzydlania, grały w tenisa stołowego
• brały udział w Konkursie plastycznym  na najładniejsze dekoracje świąteczne 
•  brały także  udział w zabawach ruchowo tanecznych  
• Dzieci uczestniczyły także w warsztatach plastycznych podczas których wykonały przestrzenne kartki świąteczne 

Fundacja zorganizowała także Spotkanie z Mikołajem w Sali Multimedialnej Fundacji CUD. Spotkanie uświetnione było 
występem dzieci oraz udziałem i występem artystycznym znanej wokalistki polskiej sceny muzycznej
W trakcie spotkania wszyscy wychowankowie otrzymali Paczki świąteczne przygotowane przez Fundację.

Tydzień później dzieci uczestniczyły w spotkaniu z Niebieskim Mikołajem przygotowanym przez Kibiców ze Stowarzyszenia Ruch 
Chorzów 

Dodatkową formą pomocy skierowaną do uczestników projektu były zorganizowane przez fundację społeczne akcje: 
m.in. zbiórka zabawek, ubrań i butów oraz żywności 
 

2) realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
 
Fundacja zorganizowała dla dzieci i młodzieży szereg bezpłatnych atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalno-
edukacyjnym, w ramach realizacji zadania publicznego i dwóch związanych z tym projektów: "Rozwiń skrzydła - czas na talent" 
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oraz "Laboratorium Talentu", prowadzonych pięć razy w tygodniu po lekcjach szkolnych oraz w okresie wakacji w formie 
dwutygodniowych warsztatów artystycznych ) 
Oferty skierowane były do młodych ludzi pragnących rozwijać swoje pasje i indywidualne uzdolnienia ( plastyczne, techniczne- 
modelarskie, rękodzielnicze, teatralne, wokalne, taneczne, językowe, gry na gitarze) a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej;

PROJEKT I  "Rozwiń skrzydła - czas na talent"
jego głównym celem było nieodpłatne organizowanie różnych form zajęć  i wypełnianie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Realizacja zadania objęła łącznie 86  dni. 
Zajęcia organizowane były po lekcjach szkolnych w wybrane dni tygodnia (wtorek, środa, czwartek) 
z uwzględnieniem kalendarza szkolnego oraz w okresie wakacji,  w czasie których dodatkowo odpracowano zajęcia  które 
wypadły w okresie od 14 marca do 31 maja z powodu rządowych zaleceń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu zagrożenia epidemicznego. 
Zajęcia organizowane przez fundację w od marca do grudnia 2020 odbywały się ze szczególnym  zwróceniem uwagi na 
zachowanie bezpieczeństwa i stosowaniu się do obowiązującego reżimu sanitarnego, wynikającego ze szczególnej sytuacji w 
kraju -z powodu trwającej epidemii koronawirusa.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa zmniejszono liczebnie grupy, a w sytuacji pogłębiającego się zagrożenia 
(po wakacjach ) wprowadzono zamiennie - do wyboru  dodatkowo formę zajęć indywidualnych, oraz zdalnych 
( o wyborze formy zajęć decydował samodzielnie każdy instruktor)
Stosowano wszelkie wymagane środki ostrożności – maseczki, przyłbice, odkażanie pomieszczeń, częste mycie 
i dezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu na zajęciach ( również w takcie zajęć plenerowych i wycieczek )
Zakupiono lampy UV do systematycznego odkażania pomieszczeń w których odbywały się zajęcia, 
Fundacja zagwarantowała  30 miejsc w poszczególnych blokach zainteresowań 
 (łącznie na każdy blok mogły się składać 2 grupy w liczbie maks. do 15 os.)
Dwugodzinne zajęcia nastawione na rozwój różnych talentów i pasji wśród dzieci i młodzieży dostosowane do ich wieku, 
potrzeb oraz możliwości 
- były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną grupę osób, zaangażowanych w problemy społeczne i  były 
prowadzone nieodpłatnie dla wszystkich uczestników zadania.

W ramach projektu "Rozwiń Skrzydła czas na talent zrealizowano 3 bloki zajęć: 

I BLOK: ZAJĘCIA TECHNICZNE Z ELEMENTAMI MODELARSTWA ( pobudzanie wyobraźni przestrzennej i technicznej 
konstruowanie modeli)
Instrumentalne ( nauka gry na instrumencie – gitarze akustycznej (od podstaw) )
Językowe (nauka języka angielskiego dla najmłodszych poprzez zabawy piosenki, przedstawienia, zastosowanie elementów 
kultury krajów anglojęzycznych poznawanie zwyczajów świątecznych)

Dwugodzinne zajęcia w dwóch grupach odbywały się 3 razy w tygodniu: od wtorku do czwartku w ustalonych porach - po 
zajęciach szkolnych. Dla uatrakcyjnienia zajęć fundacja zorganizowała w czasie wakacji ciekawe wyjścia i wycieczki związane z 
rozwojem poszczególnych zainteresowań dzieci.

Każdy uczestnik zadania mógł wziąć udział w wybranych bądź we wszystkich proponowanych zajęciach
Edukacja prowadzona w ramach 3 bloków zainteresowań przygotowywała na przyszłość dzieci i młodzież do udziału 
w występach artystycznych, wystawach, zawodach modelarskich, konkursach językowych

Dla większego zmotywowania uczestników zajęć instruktorzy organizowali ciekawe spotkania ze znanymi postaciami ze świata 
kultury, muzyki, techniki , a także interesujące wycieczki i warsztaty plenerowe, 
w trakcie których uczestnicy zajęć mogli nie tylko obserwować artystyczne dokonania innych ludzi, ale też samodzielnie w nich 
wziąć w nich udział, tworzyć i realizować własne pomysły. Za swoje aktywne działania uczestnicy zajęć mogli otrzymać nagrody. 

Opis działań poszczególnych sekcji:

II BLOK ZAJĘĆ: SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Zajęcia z języka angielskiego w roku kalendarzowym 2020 odbywały się 1\ raz w tygodniu dla dwóch grup wiekowych: ( I grupa: 
dzieci młodsze z klas I-III i druga grupa: dzieci starsze z klas IV-VI). W zajęciach uczestniczyło 17 dzieci, niektóre z nich 
uczęszczały bardzo systematycznie uzyskując prawie 100% frekwencji.
W bieżącym roku szkolnym podczas zajęć z języka angielskiego dzieci z młodszej grupy poznawały tematykę:
• COLOURS AND NUMBERS ( dzieci poznawały za pomocą słuchania, mówienia i pisania wybrane zagadnienia z tego tematu, 
poznawały to z pomocą zabaw typu: Memory game, Bingo game, itd. Oglądały i słuchały piosenek i krótkich filmików na 
tablecie, często powtarzały zapamiętane treści piosenek i wyliczanek)
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• CLOTHES AND HOBBIES (dzieci poznawały związane z tematyką słownictwo, uczyły się wyrażeń typu: I like…/ Do you like?/ I’ 
m wearing, itd. Za pomocą odgrywania scenek w parach, pomocne okazały się też piosenki)
• COUNTRIES (dzieci poznawały nazwy wybranych krajów, ich flagi i symbole, pomocna okazała się gra edukacyjna w fundacji i 
ciekawe piosenki i filmiki na tablecie)
W starszej grupie wiekowej skupiono się na tematyce:
• ME AND MY FRIENDS( dzieci utrwaliły alfabet, liczby i tematykę związaną z rodziną i szkołą, ten szeroki temat urozmaicony był 
piosenkami, które pozwoliły łatwiej zapamiętać materiał, dzieci oglądały filmiki o brytyjskiej szkole i materiały przywiezione 
przeze mnie z wyjazdów do brytyjskich szkół podczas szkolenia dla nauczyciela europejskich)
• TRAVEL( dzieci poznały środki transportu z wykorzystaniem kart obrazkowych i gry typu: Memory game w wersji trudniejszej, 
utrwalały formy czasownika : TO BE, i czasu: PRESENT SIMPLE, odtwarzały scenki z dialogów, poznały ciekawostki z różnych 
krajów podczas prezentacji z moich wyjazdów i oglądając filmiki edukacyjne w wersji angielskiej)
• FOOD ( dzieci poznały szerokie słownictwo z tego zakresu poprzez słuchanie i oglądanie piosenek i krótkich filmików, ten 
temat kontynuowaliśmy podczas zdalnego nauczania wykorzystując nowe aplikacji z grami utrwalającymi typu quizzlet, itd.)

Nauka języka angielskiego przekładała się na osobiste sukcesy i osiągnięcia dzieci, które znacząco poprawiły swoje umiejętności 
w mówieniu i pisaniu po angielsku:
Wszystkie dzieci uczące się języka angielskiego w fundacji potrafią przedstawić się (odpowiadając na pytanie o imię, wiek , kraj z 
którego pochodzą, większość potrafi przedstawić się swojemu koledze, znają kolory, cyfry potrafią zaśpiewać kilka piosenek w 
języku angielskim, chętnie biorą udział w  różnych zabawach edukacyjnych starając się używać angielskich poleceń i określeń.
Starsze dzieci potrafią prowadzić  krótki dialog z kolegą na dany temat, odgrywają scenki typu: zamawianie jedzenia na wynos, 
kupowanie biletu autobusowego , robienie zakupów, itd. Potrafią używać zwrotów angielskich w codziennych sytuacjach 
szkolno-klasowych, są zainteresowane kulturą brytyjską. Często zadają dodatkowe pytania poszerzające ich wiedzę, są 
zainteresowane i zmotywowane do dalszej  nauki języka angielskiego. 

III BLOK ZAJĘĆ: SEKCJA NAUKI GRY NA GITARZE
Zajęcia nauki gry na gitarze głównie poruszały się wokoło rozwijania techniki gry na gitarze (sporadycznie także na 
ukulele)Uczestnicy sekcji gitarowej wykazywali zróżnicowany poziom zaawansowania gry, dotyczyło to również rozumienia i 
pojmowaniem aspektów związanych z ćwiczeniem na instrumencie
Starając wyjść na przeciw temu zróżnicowaniu Instruktor podzielił zajęcia wg grup zaawansowania, wprowadzał też  naukę dla 
solistów co pozwalało lepiej wyćwiczyć warsztat gry na gitarze 

Tematyka zajęć obejmowała  głównie wprawki i proste utwory (melodie), oraz grę akordami: 
• Budowa instrumentu
• Wprawki do akordów, 
• bicia (prawa ręka).
•  Podstawowa skala durowa 
• Skala pentatoniczna. 
• Utwory popularne, 
• Ćwiczenia zaawansowane - wychodzenie na przeciw potrzebom uczniom zaawansowanym 
• Rozpisywanie akordów poszczególnych utworów o
• raz wspólne ćwiczenia w grupach
• ćwiczenia indywidualne

Zajęcia gitarowe cieszyły się dużym zainteresowaniem - sprawiały zarówno dzieciom i młodzieży wiele radości 
wymagają jednak dalszej systematycznej pracy ze strony uczestników tej sekcji  dlatego tym bardziej  warto je kontynuować 

SEKCJA MODELARSKA 
Na szczególną uwagę zasługuje sekcja modelarska, która w czasie trudnych warunków pomimo wielu ograniczeń wywołanych 
pandemią w kraju i na świecie  - w czerwcu 2020 – za zgodą rodziców, społecznie zaangażowała się w kapitalny remont i 
urządzenie fundacyjnej pracowni modelarskiej. 
Dzięki dobrowolnej spontanicznej aktywności młodych uczestników zajęć, pod kierunkiem instruktorów powstała nowa 
poszerzona przestrzeń modelarni przeznaczona do działań techniczno modelarskich. 

Zachęceni nowymi możliwościami i komfortowymi warunkami stworzonymi w nowej przestrzeni modelarni - młodzi modelarze 
zbudowali własne 4 profesjonalne drony, na których później uczyli się latać w plenerze ,pod nadzorem swoich opiekunów. 
Zajęcia modelarskie nie tylko rozwinęły ich pasje i nowe zainteresowania ale wyposażyły młodych modelarzy w techniczne 
bardzo ważne umiejętności, które niewątpliwie przydadzą im się w dorosłym życiu.

Na zajęciach modelarskich starsza młodzież uczyła się m.in:
• budowy i pilotażu dronów wyścigowych
• konstruowania modeli samolotów i szybowców z napędem elektrycznym
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• historii lotnictwa 
• lotu na symulatorach 
• lotu w plenerze 
Młodsi modelarze uczyli się od podstaw: 
• budowy modeli redukcyjnych 
• posługiwania się podstawowymi narzędziami do obróbki drewna 
• samodzielnego sklejania modeli redukcyjnych ( kartonowych i plastikowych )
• lotu na symulatorach 
Przy okazji w obydwu grupach na  bieżąco utrwalana była podstawowa wiedza z matematyki i fizyki oraz podstawy 
aerodynamiki.
Dodatkowo dzieci poznawały także inne rodzaje modelarstwa min. wodnego – ścigacze, jeżdżącego - samochodowego oraz 
konstruowania makiet  kolejowych i modeli  pociągów (poglądowo)
Dla  uatrakcyjnienia zajęć modelarskich fundacja organizowała zajęcia w plenerze oraz wakacyjny piknik modelarski, 
na którym młodzi modelarze ćwiczyli  od podstaw swoje umiejętności  

PROJEKT II „Laboratorium Talentu”– dla dzieci i młodzieży

Głównym Celem tego zadania było nieodpłatne organizowanie różnych form zajęć  i wypełnianie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego życia w kulturze i 
społeczeństwie i wyposażenie ich w kompetencje ułatwiające im osiągnięcie celów zawodowych i społecznych, jakie będą sobie 
stawiać w dorosłym życiu.

Realizacja zadania objęła łącznie 94 zajęcia warsztatowe organizowane po lekcjach szkolnych w wybrane dni tygodnia (środy, 
czwartki i piątki) – z uwzględnieniem kalendarza szkolnego oraz w okresie wakacji,  w czasie których dodatkowo odpracowano 
35  zajęć,  które wypadły w okresie od 14 marca do 30 czerwca z powodu rządowych zaleceń zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu zagrożenia epidemicznego. 
Zajęcia organizowane przez fundację w 2020 r odbywały się ze szczególnym  zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa 
i stosowaniu się do obowiązującego reżimu sanitarnego, wynikającego ze szczególnej sytuacji w kraju -
z powodu trwającej epidemii koronawirusa.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zmniejszono liczebnie grupy, a w sytuacji pogłębiającego się zagrożenia 
(po wakacjach) wprowadzono zamiennie - do wyboru  dodatkowo formę zajęć indywidualnych, oraz zdalnych ( o wyborze 
formy zajęć decydował samodzielnie każdy instruktor)
Stosowano wszelkie wymagane środki ostrożności – maseczki, przyłbice, odkażanie pomieszczeń, częste mycie 
i dezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu na zajęciach ( również w takcie zajęć plenerowych i wycieczek )
Zakupiono lampy UV do systematycznego odkażania pomieszczeń w których odbywały się zajęcia, 

Zajęcia miały charakter warsztatowy nastawiony na rozwój różnych talentów i pasji wśród dzieci i młodzieży, były dostosowane 
do wieku, potrzeb i możliwości uczestników zadania.
W ramach poszczególnych Laboratoriów warsztaty odbywały się minimum 2 godziny w ciągu dnia w ramach dwóch grup 
(fundacja zagwarantowała do 15 miejsc w grupie)  
oraz ćwiczeń indywidualnych, co sprawdzało się zwłaszcza w przypadku zajęć wokalnych gdzie instruktor pracował zarówno z 
całą grupą jak i  solowo z poszczególnymi osobami 
Realizowany program „Laboratorium Talentu” zakłada charakter długotrwały dlatego dostrzega się potrzebę jego dalszej 
kontynuacji 

dwugodzinne zajęcia warsztatowe w grupach odbywały się w ramach trzech Laboratoriów:
• Laboratorium Tańca  (nauka tańców w wybranym stylu i samodzielne tworzenie układów tanecznych oraz inscenizacji 
ruchowych) 
• Laboratorium Muzyki ( nauka śpiewu solowego i grupowego, ruch sceniczny, zajęcia z mikrofonem, eksperymenty muzyczne z 

        wykorzystaniem naturalnych dźwięków oraz wybranych instrumentów perkusyjnych i innych) 
• Laboratorium Sztuk Rękodzielniczych (tworzenie przedmiotów sztuki użytkowej, rozmaitych form przestrzennych ozdób, 
biżuterii, 
        wykorzystanie materiałów sztucznych i naturalnych, przetwarzanie, eksperymentowanie)

Zajęcia warsztatowe „Laboratorium Talentu” były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną grupę osób, 
zaangażowanych w problemy społeczne i  były prowadzone nieodpłatnie dla wszystkich uczestników zadania.
Edukacja artystyczna prowadzona w ramach warsztatów przekładała się na udział młodzieży w występach artystycznych, 
spotkaniach artystycznych i wystawach organizowanych w fundacji oraz nagraniach filmowych.
Dla większego zmotywowania uczestników zajęć instruktorzy organizowali ciekawe spotkania ze znanymi postaciami ze świata 
kultury, teatru, filmu, muzyki, tańca i sztuki a także interesujące warsztaty plenerowe, w trakcie których uczestnicy mogli nie 
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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

192

0

tylko obserwować artystyczne dokonania innych ludzi ale też samodzielnie w nich uczestniczyć, tworzyć i realizować własne 
pomysły. Uczestnicy zajęć otrzymywali nagrody za swoje aktywne działania. Jedną z form nagród były wycieczki zorganizowane 
dla uczestników Laboratorium talentu w okresie wakacji.

3) organizowanie pomocy pedagogicznej i wsparcia ( także rzeczowego i materialnego ) dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej

4)organizowanie bezpłatnych zajęć rekreacyjno - sportowych i prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży;

5) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku w okresie wakacji, ferii dla dzieci pozostających mieście ( konkursy, koncerty, 
wystawy, warsztaty, wycieczki regionalne, wycieczki tematyczne, zajęcia sportowe na kąpieliskach oraz boiskach sportowych, 
wyjścia do kina, teatru, muzeów, spotkania z ciekawymi ludźmi - artystami, reżyserem, aktorem, muzykiem, zajęcia taneczne, 
muzyczne, rękodzielnicze  itp.); 

6) organizowanie pomocy dla najuboższych rodzin  m.in podczas  Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych okazji, 
organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci w okresie pandemii

7) organizowanie konkursów i artystycznych wydarzeniach dla dzieci i młodzieży;

8)organizowanie bezpłatnych prelekcji w ramach edukacji globalnej, mających na celu uwrażliwienie młodego pokolenia 
Polaków oraz środowiska lokalnego 
na problemy innych społeczeństw i rówieśników żyjących w Afryce Zachodniej (Burkina Faso); 

9) organizowanie pomocy finansowej dla osieroconych i bezdomnych dzieci oraz najuboższych rodzin z Burkina Faso
 Środki pomocowe w formie darowizny przekazano w ramach wieloletniej współpracy - poprzez Pana Lucjana Buchalika 
Dyrektora Muzeum Miejskiego 
w Żorach w trakcie zorganizowanej przez niego wyprawy do Burkina Faso - jednego z najbiedniejszych krajów na świecie gdzie 
aktualnie największe problemy 
stanowią: bezdomność i sieroctwo dzieci, głód, brak dostępu do wody pitnej, brak edukacji brak opieki zdrowotnej, choroby i 
brak lekarstw, również pandemia, 
z którą najbiedniejsi mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sobie sami poradzić.

10) organizowanie stoisk artystycznych  i warsztatów rękodzielniczych;

11) organizowanie  wolontariatu - włączanie młodzieży i dorosłych w pomoc na rzecz innych

12) współpracę z Urzędem Miasta Chorzów, szkołami, ośrodkami kultury oraz różnymi instytucjami, organizacjami społecznymi, 
kulturalnymi, charytatywnymi, chrześcijańskimi.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................

88.99 Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................

85.59 B 0,00 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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16 164,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 149 000,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 188 416,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 188 334,39 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 77,42 zł

e) pozostałe przychody 5,00 zł

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

4.1. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

149 000,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23 170,39 zł

2.4. Z innych źródeł 82,42 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 792,28 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 164,00 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: 190 790,67 zł 16 164,00 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

158 542,11 zł 16 164,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

32 248,56 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

21 817,89 zł

1 352,50 zł

0,00 zł

0,00 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

0 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)

0,00 etatów

15 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

17 122,00 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. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 80 032,00 zł

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

80 032,00 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)

1 574,43 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)  

410,78 zł

4 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  w 
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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80 032,00 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 80 032,00 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

5 240,00 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 Organizacja bezpłatnych 
zajęć o charakterze 
profilaktycznym, 
socjoterapeutycznym, 
wychowawczym i 
rozwojowym dla dzieci i 
młodzieży - w dni wolne od 
nauki, w Centrum 
Uskrzydlania Dzieciaków

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym wśród 
dzieci i młodzieży, u  których ze 
względu na sytuację społeczną i 
środowiskową , istnieje ryzyko 
wystąpienia problemów 
alkoholowych lub/i innych 
zaburzeń 
Zajęcia miały na celu 
przeciwdziałanie i ograniczanie 
skutków patologii społecznej i 
wykluczenia społecznego, 
przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym, w tym 
problemom alkoholowym oraz 
uzależnieniom od środków 
psychoaktywnych i innym 
zaburzeniom.

Urząd Miasta Chorzów 75 000,00 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

2 653,56 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

2 "Laboratorium Talentu" - 
projekt dla dzieci i młodzieży

-Nieodpłatne organizowanie 
różnych form zajęć  i 
wypełnianie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży zgodnie z ich 
potrzebami 
i zainteresowaniami oraz 
przygotowanie dzieci i 
młodzieży do aktywnego życia 
w kulturze i społeczeństwie i 
wyposażenie ich w 
kompetencje ułatwiające im 
osiągnięcie celów zawodowych 
i społecznych, jakie będą sobie 
stawiać w dorosłym życiu 
- Zorganizowanie zajęć 
warsztatowych w formie trzech 
Laboratoriów 
• Laboratorium Muzyczne
• Laboratorium Taneczne
• Laboratorium Sztuk Rękod

Urząd Miasta Chorzów 55 000,00 zł

3 „Rozwiń skrzydła czas na 
talent” – projekt równych 
szans

- Stworzenie równych szans na 
rozwój talentów i umiejętności 
wśród młodzieży.
- Wyłonienie i promowanie 
uzdolnionych dzieci oraz 
rozwijanie talentów już 
istniejących.
- Zmotywowanie zwłaszcza 
niedowartościowanych osób do 
podejmowania nowych wyzwań 

- Sprawdzanie nabytych 
umiejętności w czasie 
występów artystycznych, 
konkursów, przedstawień, 
wystaw.
- Zniwelowanie niepożądanych 
zachowań wśród młodzieży 
poprzez aktywność artystyczną 
- oraz przygotowanie i 
wychowanie do życia w 
kulturze.

Urząd Miasta Chorzów 19 000,00 zł

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

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

Iwona Nawrot Data wypełnienia sprawozdania

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

1 Urząd Miasta Chorzów Wydział Zdrowia i Polityki społecznej 3

2 Urząd Miasta Chorzów Wydział Kultury Sportu i Turystyki 2

2021-09-25
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