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              SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   

FUNDACJI WALDIEGO- SERCE NA DŁONI 

                                  za 2010 rok 
Dane rejestracyjne:                                                                                                  
Fundacja Waldiego- Serce na dłoni 93-121 Łódź ul. Częstochowska 60   
Fundacja została zarejestrowana 23.04.2007 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 
KRS 0000278355 ostatni 5 wpis dnia 14.06.2010r. jako organizacja pożytku publicznego. 
Nr statystyczny REGON Fundacji:100346528 
Nr Identyfikacji podatkowej NIP: 7272698455 

Nr konta: Lukas Bank 25 1940 107630 2790 4500 000000 
 

Członkowie Zarządu: 
Stefania Jachym -Prezes Zarządu 

Bogdan Płusa - V- ce Prezes Zarządu 
Paweł Sałata - członek- sekretarz Zarządu 
 

Członkowie Rady: 
Waldemar Kowalski     - Przewodniczący Rady Fundacji 

Józef Onoszko              - członek Rady 
Adrian Czubak             - członek Rady 
Iwona Janicka- Galant - członek Rady 
Andrzej Świnecki         - członek Rady 
 

Cele działania organizacji: 
1. Pomoc w zwalczaniu uzależnień w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym , a 

w szczególności dzieciom i osobom samotnym. 
3. Nieodpłatne prowadzenie kursów, szkoleń, szkół itp. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Wspomaganie materialne osób niepełnosprawnych i rodzin o najniższym standardzie 
życiowym. 

5. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych, wspólnot, 
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra 
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego m.in. edukacji, nauki, kultury 
i informacji, integracji europejskiej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, 

przedsiębiorczości, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej. 
6. Organizacja pomocy prawnej dla osób najuboższych, niepełnosprawnych i 

uzależnionych. 
7. Działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 

wykluczeniem m. in. niepełnosprawnych, mniejszości, osób uzależnionych, dzieci i 
młodzieży ze środowisk patologicznych, osób z terenów zaniedbanych społecznie i 

kulturowo. 
8. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy 

społecznej. 
 

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego  

1. Odpłatna działalność statutowa 
   
 1/  85,59,b Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
       prowadzenie kursów, szkoleń, szkół itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
      organizowanie zakładów aktywizacji zawodowej 
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 2/ 96,04,z, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -działania             
wspomagające rozwój społeczności lokalnych w zakresie ochrony zdrowia,      
organizowanie imprez okolicznościowych, turnusy rehabilitacyjne 

    2. Nieodpłatna działalność statutowa  
        1/  94,99,z, Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 

              niesklasyfikowana- pomoc w zwalczaniu uzależnień, profilaktyka uzależnień 
        2/  88,99,z, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania- wszechstronna pomoc 
             osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, a w szczególności dzieciom i osobom 
             samotnym- finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz 
             lekarstw niezbędnych dla zdrowia i życia 
        3/ 85,59,b, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- 

             nieodpłatne prowadzenie kursów, szkoleń, szkół itp. Zgodnie z obowiązującymi  
             przepisami- organizowanie zakładów aktywizacji zawodowej 
        4/  88,99,z,pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania- wspomaganie materialne 
             osób niepełnosprawnych i rodzin o najniższym standardzie -pomoc finansowa i 
             rzeczowa, pozyskiwanie darowizn i środków materialnych na rzecz 
              ich dożywianie 

             niepełnosprawnych, uzależnionych i rodzin o najniższym standardzie życiowym oraz  
        5/  93,29,z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna- działania wspomagające 
              rozwój społeczności lokalnych samorządowych, wspólnot, organizacji 
              pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w 
             dziedzinie edukacji, nauki, kultury i informacji, integracji europejskiej, ochrony 
             środowiska, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej- 

             organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych, wczasów rodzinnych  
        6/  94,99,z, działalność pozostałych organizacji członkowskich- gdzie indziej 
              niesklasyfikowana- organizacja pomocy prawnej dla osób najuboższych, 
              niepełnosprawnych i uzależnionych 
        7/   85,60,z, działalność wspomagająca edukację- działania służące wyrównywaniu 
              szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. 

              Niepełnosprawnych, mniejszości, osób uzależnionych, dzieci, młodzieży ze  
              środowisk patologicznych, osób z terenów zaniedbanych społecznie i kulturowo- 
              warsztaty terapii zajęciowej 
        8/   94,99,z,działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej  
              niesklasyfikowana- upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie 
              wolontariuszy do pracy społecznej 

        9/   96,04,z, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej- działania 
              organizowanie imprez okolicznościowych, turnusy rehabilitacyjne 
      10/  94,99,z, działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
              wspomagające rozwój społeczności lokalnych w zakresie ochrony zdrowia,  
              niesklasyfikowana- inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na  
              celu zbieranie środków finansowych na rzecz fundacji, gromadzenie środków 

              rzeczowych i finansowych 

         Informacja o pracach Fundacji w 2010 roku z tekstami uchwał:  

 
                                                       Styczeń -Luty 2010r. 

 
  1. Wsparcie poczynań XIX Finału W.O.Ś.P. w dn . 9.stycznia 2010 r.                                      
  2. Uchwałą 59/IV/2010 r. z dn. 03.stycznia  Zarząd uchwalił plan roczny 2010r. dla 
     Fundacji Waldiego- Serce na dłoni. 
 3. Władze fundacji postanowiły przeprowadzenie remontu w części /hydraulika, elektryka, 
     malowanie klejowe i olejne ścian wewnętrznych na parterze i pierwszym piętrze/ 

 4. Podpisaliśmy współpracę z Bankiem Żywności o rozdzielnictwie żywności dla 
     podopiecznych  fundacji i najuboższej ludności /program PEAT z Unii Europejskiej/ 



 3
 

 5. Z okazji Walentynek 12 lutego z organizowaliśmy kulig i poczęstunek oraz grillowanie 
     dla podopiecznych i zaproszonych na tą okazje dzieci niepełnosprawne z Ośrodka  
     Szkolnego z ul. Tkackiej 
 6. Uchwałą 60/IV/2010 r. z dn. 10 lutego Zarząd uchwalił przyjęcie bilansu za 2009 r. 
 7.Uchwałą 61/IV/2010 r. z dn 20 lutego Rada Fundacji przyjęła od zarządu bilans za 2009 r. 
    oraz zatwierdziła plan roczny. 

 8.Uchwałą 62/IV/2010 r. z dn.22 lutego Zarząd uchwalił z organizowanie dwóch imprez 
    integracyjnych z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. 
 
                                                 Marzec -Kwiecień   
          1.Organy Fundacji zorganizowały ognisko dla podopiecznych Fundacji z okazji 
             Dnia Kobiet dn. 07.03.2010 r., w którym uczestniczyli znakomici goście m.in.:Radni 

             Miasta Łodzi ,władze MKS ,, METALOWIEC” i podopieczni Fundacji,,Dobrego 
             Mikołaja”gdzie odbyło się: 
.            a) pieczenie kiełbasek oraz grillowanie 
             b) poczęstunek gorącymi napojami i kapustą z grzybami 
             c) wręczenie upominków Paniom 
            d) deser na słodko 

            e) muzykoterapia ( tańce przy zespole ) 
            f) Zaprzyjaźnione koniki i kuce dawały radość dzieciom i osobom niepełnosprawnym 
2. W dn. 14 
marca Fundacja przy współpracy ze Stajnią pod dzwonkami z organizowaliśmy spotkanie 
integracyjne / jazda wierzchem na koniach i kucach, kulig, grill i wiele słodkości /. 
Zaprosiliśmy wiele osób niepełnosprawnych i m.inn. Dzieci niedosłyszące z ośrodka z ul. 

Tkackiej 
3. W dn. 27 
marca na terenie fundacji z organizowaliśmy ognisko integracyjne oraz wydaliśmy paczki 
świąteczne dla podopiecznych. 
           4.Zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne przy ognisku w dn.04.04.2010r. 
             a) piekliśmy kiełbaski 

             b) zajadaliśmy się przepysznym bigosem 
c)gościem honorowym była znana wszystkim gwiazda Daniela Zabłocka 
d).muzykoterapia ( tańce przy zespole THE JUST 
5.Uchwałą 63IV/2010 r. z dn.06.04.2010 r. Zarząd uchwalił zorganizowanie Majówki na 
Starym Mieście dn.1 maja i festynu integracyjno -charytatywnego z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka w dn. 30.05.2009 r. w Łodzi „Park na  Julianowie”. 

                                                       
                                                          Maj -Czerwiec 

 1.W dn. 1 mają 2010 r. na Starym Rynku z organizowaliśmy festyn z poczęstunkiem, 

    na który przybyli uczestnicy pochodu i władze miasta..Na festynie występowali m.inn.:  
    Kasia Nova, Zespół Fibrys, Piotr Suligowski, Zespół Melange, Pan Tadeusz i Mały Big  

    Band oraz niezawodna Daniela. Był grill, konie, kuce i wiele atrakcji i niespodzianek. 
2.W dn. 16 mają z organizowaliśmy ognisko integracyjne dla podopiecznych oraz 
    współpracowaliśmy z władzami MKS Metalowiec w organizacji  małej olimpiady 
3. W dn.30.05.2010r. Fundacja zorganizowała Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia  
     Dziecka  w Parku na Julianowie w Łodzi  pod Patronatem Medialnym Radio Parada od 
   godz.11.00 do 19.00 ,gdzie: odbył się konkurs fotograficzny pt: „Festyn w obiektywie 

    dziecka” 
    a) Bar Magnolia z Aleksandrowa ugotował nam 200 litrów grochówki i tradycyjny bigos. 
        Był także grill i słodycze dla wszystkich dzieci 
    b) między występami artystycznymi przeprowadzono konkursy z nagrodami dla 
        dorosłych i dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych 
   c) powiadomiliśmy TVP oraz prasę- Gazeta Wyborczą, Echo Miasta , Express 

       Ilustrowany,  Dziennik Łódzki, którzy opisywali Festyn 
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 4.W m- cu  maju i czerwcu. wsparliśmy prezentami Klub „Metalowiec” i wręczaliśmy 
   je jako nagrody   laureatom konkursów oraz byliśmy współorganizatorami festynu dla 
   dzieci pt.,,Witaj lato żegnaj szkoło” 
5.W dn 05.06.2010 r w siedzibie Fundacji  z udziałem władz miasta i Prezesów 
    zaprzyjaźnionych organizacji odbyło się uhonorowanie laureatów konkursu 
    fotograficznego, który odbył się podczas festynu 30 maja w Łodzi na Julianowie.  

6. W dn. 14 czerwca otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego  
7. W dn. 21 czerwca przy współpracy UMŁ Wydział Spraw Społecznych na terenie MKS 
    Metalowiec z organizowaliśmy imprezę integracyjna pt.,,Powitanie lata” pod patronatem 
    Wice Prezydenta. Patronat medialny Radio Parada. Na w/w imprezę otrzymaliśmy dotację 
    z UMŁ w wys. 1373,00, którą rozliczyliśmy w całości. 
                                                          Lipiec- Sierpień 

 

1.Uchwałą 64/IV/2010r. z dn. 05.07.2010 r. Zarząd uchwalił zorganizowanie festynu 
   charytatywno- integracyjnego pt: „Pożegnanie lata” w dn. 18.09.2010 r.  w Parku na 
   Julianowie w Łodzi  godz.. 11

00
-18

00
 pod patronatem Senatora RP Krzysztofa 

   Kwiatkowskiego i patronatem medialnym Radia Parada. 
2.W Lipcu i sierpniu uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych na terenie 

   MKS ,, METALOWIEC” , na które ufundowaliśmy i wręczyliśmy nagrody oraz 
    prezenty  wszystkim uczestnikom spartakiady, a także z organizowaliśmy festyn 
    pt.,, Żegnaj lato witaj szkoło” 
3.Minimum raz w tygodniu organizowaliśmy spotkania integracyjne przy ognisku w m-cu 
   lipcu i sierpniu gdzie piekliśmy kiełbaski słuchając biesiadnych piosenek profesjonalnych 
   i amatorskich wykonawców. 

         Wrzesień- Październik 
 

 1.Najważniejszym wydarzeniem roku dla naszej Fundacji jest współpraca z Underground 
    Music Polska w organizacji VI Edycji Akcji Jestem Przyjacielem - Artyści Dzieciom z 
    udziałem największych gwiazd Polski . Umowę współpracy podpisaliśmy na 18 m -cy od 
    września 2010 r. do marca 2012 r. 

 2.W dn. 18.09.2010 r. Fundacja zorganizowała Festyn w Parku na Julianowie w godz. 
     11

00
- 19

00
 pod patronatem Senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministra 

     Sprawiedliwości i patronat medialny TV i Radia Parada 
 3..Podczas festynu było się wiele konkursów oraz odbyło się ogłoszenie wyników konkursu 
    plastyczno- graficznego pt: „Festyn w obiektywie dziecka” i wręczenie nagród przez 
   znakomitych gości  Senator RP Krzysztof Kwiatkowski, Radna Łodzi Małgorzata Cudak  

  -Niewiadomska, Radny Łodzi V - ce Prezydent Miasta Łodzi Dariusz Joński, Prezesi MKS 
   ,, METALOWIEC” 

                                              .  I- a nagroda         aparat cyfrowy 
                                             II- a nagroda         słuchawki do komputera 
                                            III- a nagroda        pamięć przenośna 4 GB 
                              Na wyróżnienia nagrody książkowe i gadżety UMŁ. 

    a) Przeprowadziliśmy konkursy między występami artystycznymi z nagrodami dla 
         wszystkich uczestników 
    b) w trakcie zapewniliśmy gorące posiłki ( zupa fasolowa, bigos, grill) oraz słodycze . 
    c) zapewniliśmy wiele atrakcji  tj. zjeżdżalnie i zabawki dla dzieci, gokarty, balony i wiele 
        gadżetów dla publiczności. 
    d) można było skorzystać z hipoterapii / konie i kuce/. 

4.Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymaliśmy na rok zgodę  
   zbierania pieniędzy na organizowanie imprez integracyjnych na rzecz osób 
   niepełnosprawnych poprzez zbieranie do puszek kwestarskich oraz zaplombowanych  
  stacjonarnych puszek poczynając od 23 października 2010 a kończąc 23 października 2011 
5 Podczas Festynu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego organizowanego na Stadionie     
   Młodzieżowego Klubu Sportowego „ Metalowiec” przeznaczyliśmy na prezenty wiele 
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     artykułów szkolnych i dziecięcych ( notesy, długopisy, kredki, balony, czapki, szaliki  
     oraz zabawki i odzież), które wręczyliśmy wszystkim dzieciom. 
 6. Zorganizowaliśmy  zbiórkę żywności  dla ubogich dzieci przy współpracy Fundacji Bank  
    Żywności w dn. 24-25.09.2010 r. , w której pomagali nam wolontariusze ze szkół 
     ponadgimnazjalnych. 
7.Odbudowaliśmy pomieszczenie gospodarcze,wzdłuż budynku z  pozyskanych  

    materiałów budowlanych z Towarzystwa Świętego Brata Alberta.. 
 8.W dn.3 października br. zorganizowaliśmy kolejne ognisko Integracyjne biesiadne z 
    udziałem zaprzyjaźnionych artystów i podopiecznych fundacji podczas którego 
    wręczaliśmy ze zbiórki paczki żywnościowe dla potrzebujących i podopiecznych fundacji. 
9. W dn. 23 października odbyło się ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek oraz 
    muzyko terapia przez taniec. 

                                                            Listopad- Grudzień 
 
           1. Uchwałą 65/3IV/2010 r.z dn.10.11.2010r.Zarząd fundacji uchwalił z organizowanie   
            imprezy Andrzejkowo -Mikołajkowej na terenie MKS Metalowiec , która się odbyła   
            w dn.3011.2010r. z pokazem ogni sztucznych. 
2. W dn. 3,4,5 grudnia przy współpracy Banku Żywności i piłkarzy Widzewa Łódź  

3.  przeprowadziliśmy Świąteczną zbiórkę żywności dla najuboższej ludności i 
podopiecznych fundacji w czterech hipermarketach Tesco i Carrefour w Łodzi 
4. Na terenie fundacji z organizowaliśmy ognisko  integracyjne w dn.11 grudnia na  
( pieczenie kiełbasek., życzenia i  wręczenie paczek Świątecznych podopiecznym fundacji). 
5. Podopieczni fundacji 16 grudnia otrzymali  20 zaproszeń na wigilie w Expo.  
6. W dniu 17 grudnia odbyła się Wigilia fundacyjna opłatkowa , kolędowanie, w 

    której    uczestniczyli zaproszeni goście, organy fundacji i podopieczni 
         
                    Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi i nie tylko: 

 Współpraca całoroczna z Młodzieżowym Klubem Sportowym 
,,METALOWIEC” w Łodzi ul. Jachowicza 1 

 Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi Wydział Spraw Społecznych i 
Wydział Promocji ul. Piotrkowska 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem osób samotnie wychowujących dzieci. 

w Łodzi ul. Próchnika 1 

 Stowarzyszenie Chorych na fenyloketonurię i chorób metabolicznych  w 
Łodzi, ul. Komuny Paryskiej 4 

 Towarzystwo św. Brata Alberta w Łodzi, ul. Szczytowa 9/11 ul. 

Spokojna 10/12 

 Współpraca całoroczna z Towarzystwem Wiedzy Niekonwencjonalnej 
w powiązaniu z nauką współczesną „ Chiron” i „Refugium” 

 Lider Klub w Łodzi, Plac. Komuny Paryskiej 

 Współpraca całoroczna z Fundacją Bank Żywności w łodzi, ul. 
Piłsudskiego 150/152 

 Centrum Wolontariatu w Łodzi, ul. Piotrkowska 38 

 Stowarzyszenie rodzin dotkniętych patologią „Wielbłąd” w Łodzi, ul. 
Malczewskiego 4 

 Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, ul. Rzgowska 17a.  

 Współpraca z UMŁ Wydział Spraw Społecznych 

 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ul. 
Sienkiewicza 9 i ul. Kilińskiego 98 

 Współpraca z  Radą Osiedla Zarzew. 

 Współpraca z  Kołem LID dzielnicy Widzew 

 Współpraca ze  Stowarzyszeniem ,,Stajnia pod dzwonkami” 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem ,,Dom” 
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 Współpraca z  biurem Senatora  RP Krzysztofa Kwiatkowskiego  

 Całoroczna współpraca z Radio Parada 
oraz z wieloma większymi i mniejszymi organizacjami i firmami 

 współpraca z firmą ochroniarską ,,Total Sekurity” Marek Kubiak 
   

 Informacje o wysokości uzyskanych przychodów 

 

Łączna wysokość przychodów uzyskanych przez Fundacje –                   133 151,29 

w tym: 
 

a) ze źródeł publicznych ( budżet państwa, samorządu woj. budżet gminy          
b) z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundacje w ramach     
     celów statutowych - 
c) łączne koszty świadczeń poniesione przez fundacje-                             132 970,08 

d) działalności gospodarczej w 2010 roku fundacja nie prowadziła - 
 

                    . 
Informacja o wysokości poniesionych kosztów:                   

Łączna wysokość poniesionych kosztów na realizacje celów statutowych –     132 970,08 
     w tym: - 

 a) na administrację - 
 b) działalność gospodarcza 

                         c) pozostałe koszty –                                                                 31 314,37 
 
        Informacja o zatrudnieniu: 
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji- 

b) nie ma osób zatrudnionych w działalności gospodarczej 
c) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację - 
d) łączne wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia w organizacji festynów 
( z tytuł pełnienia funkcji) - 
e) wynagrodzenie z tyt. umów zleceń- 
f) udzielone przez fundacje pożyczki – nie było 

g) rachunek bankowy w Lukas Banku-                                                                        40,22 
h) wartość obligacji, udziałów lub akcji- nie było 
i) nie nabyto nieruchomości 
j) pozostałe środki trwałe – samochód Mercedes -Benz -                                        6000,00 
k)suma zobowiązań /należności/-                                                                                 35,00 
l) środki pieniężne w kasie -                                                                                      122,78 
  

                                                                           suma aktywów i pasywów –       11 216,21 
 
Dane z działalności zleconej Fundacji przez podmioty publiczne:  

Organizacja festynów i konkursów plastyczno- fotograficznych –                         1373,00 
 

Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych: 

Na fundacji nie ciążą zaległe zobowiązania podatkowe. Deklaracje są w Urzędzie 
Skarbowym w Łodzi. 
 

Informacje o kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 
 


