
KWESTIONARIUSZ 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2017 ROK 

 

1. Nazwa fundacji:  

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY 

 

2. Siedziba i adres fundacji:  

17-200 Hajnówka 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22-11 

 
3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu):  

17-200 Hajnówka 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22-11 tel. +48 503009761 

 

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@onitomy.org 

 

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000481028 (15-10-

2013 r.) 

 

6.  Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 200813530 

 

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji  

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja): 

 

1/ Natalia Gierasimiuk - prezes 

2/ Maria Bołtromiuk – wice-prezes 

3/ Alina Ławrynowicz - sekretarz 

 

8. Cele statutowe fundacji: 

 Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich 
grup społecznych, jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, 
bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające 
wsparcia. 

 Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 
karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin 

 Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 Wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań 
edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

 Wspieranie i promocja działań i inicjatyw społecznych na rzecz budowy 
otwartego społeczeństwa. 

 Wspieranie i promocja działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości 
narodowych. 

 Sprzyjanie zwiększeniu aktywności, samodzielności i integracji społecznej 
oraz zawodowej. 

 Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i 
placówkami o podobnych celach działania w kraju i za granicą. 

 Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, w tym rozwijania 
kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz budowy otwartego 
społeczeństwa. 

 

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji: 



 Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług 
wspierających samodzielność obywateli. 

 Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. 

 Działalność wydawniczą i badawczą.  

 Działalność edukacyjną na różnych szczeblach rozwoju, to jest: prowadzenie 
szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 
formy wychowania przedszkolnego, żłobka, klubu dziecięcego lub innej formy 
opieki nad dziećmi do lat 3 

 Organizowanie szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe 

 Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 Organizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 
takich jak: seminaria, szkolenia, konferencje, sympozja i konkursy; imprez 
kulturalno-artystycznych, takich jak: festiwale, festyny, targi, pokazy i 
wystawy, służących promocji potencjału osób i ich integracji ze 
środowiskiem. 

 

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

Wszystkie cele statutowe były realizowane.  

Były prowadzone liczne warsztaty i zajęcia dla dzieci z Domu Dziecka w 
Białowieży, na potrzeby placówki przez Fundację zostały wynajęte instruktor 
zajęć teatralnych, sportowych oraz psycholog. Fundacja opłaciła drobne 
remonty budynku, w którym mieści się Dom Dziecka oraz wakacyjne wyjazdy 
dzieci. Były prowadzone zajęcia w szkołach dotyczące profilaktyki uzależnień 
wśród młodzieży.  
Projekt „DZIECI - NASZE WSZYSTKO” – polsko-mołdawski projekt, 
współfinansowany przez PAFW w ramach programu RITA 
Cele projektu: Nauczenie wychowawców i kierownictwa placówek 
wychowawczo-opiekuńczych w Naddniestrzu innowacyjnym metodom pracy 
na przykładzie Domu Dziecka w Białowieży, podwyższenie efektywności 
procesu wychowawczego, wskazanie metod i sposobów na efektywniejszą 
socjalizacje wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, łamanie 
stereotypowego myślenia o wychowankach domów dziecka jako o ludziach 
gorszej kategorii. W kwietniu odbyła się wizyta polskich wychowawców i 
dziennikarzy do Mołdawii. Odwiedziliśmy ośrodki wychowawczo-opiekuńcze 
dla dzieci i młodzieży w Naddniestrzu. Do odwiedzanych placówek została 
przekazana przygotowana w języku rosyjskim broszura "Praca opiekuńczo-
wychowawcza w Polsce", zawierającą szereg korzystnych praktyk, które 
można będzie wykorzystać w pracy w Naddniestrzu. 
 
Pomoc osobom pozbawionym wolności była prowadzona regularnie poprzez 
organizację zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych, 
organizację kursów rękodzielniczych i zawodowych. 

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – był realizowany projekt „Sąsiedzie, 
opowiem Ci o sobie”. Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu spotkań z 
przedstawicielami grup postrzeganych stereotypowo, aby porozmawiać z nimi 
o ich życiu i zadać pytania na dowolny temat. Gośćmi zaproszonymi byli 
ludzie z różnych grup obarczonych stereotypami (osoby z różnym stopniem 
sprawności fizycznej, obcokrajowcy, przedstawiciele innych kultur, osoby o 
różnych odcieniach skóry itp.) Spotkania odzwierciedlali różnorodność 
społeczności, w której żyjemy. Dzięki otwarciu na tematy trudne dla danego 
miejsca, spotkania i szczera rozmowa pomogli zastąpić stereotypy wiedzą, 
doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych. Goście, 
których zaprosiliśmy na spotkania, pochodzą z bardzo różnorodnych 
środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień 
koloru skóry, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, 



wygląd. Ich zadaniem było promowanie praw człowieka i akceptacji wobec 
inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia. Dodatkowo, by 
rozszerzyć zasięg oddziaływania projektu zorganizowaliśmy interaktywna 
wystawę "Zobacz świat z innej perspektywy". Wystawa zagościła we 
wszystkich szkołach miasta Hajnówka oraz w Areszcie Śledczym i pozwoliła 
zwiedzającym na własnej skórze odczuć świat z perspektywy osoby 
niewidomej. Wystawie towarzyszyły spotkania z osobami niewidzącymi lub 
słabo widzącymi oraz film edukacyjny "N jak Niewidomy, czyli jak pomóc 
osobie z dysfunkcją wzroku", udostępniony przez Polski Związek 
Niewidomych. Gośćmi spotkań byli min. Hanna Danuta Pasterny - 
niewidoma podróżniczka, pisarka; Anna Rutz - niepełnosprawna liderka, 
pracuje w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Waja Jabłonowska - 
Greczynka i Polka, córka uchodźcy politycznego, która w marcu 2017 roku 
odbyła samotną podróż do Grecji (40 dni, 9 krajów, 1 cel – uchodźczą drogą 
ojca w samotności, rowerem, powrót ku korzeniom.); Katarzyna Jackowska-
Enemuo - matka dzieci-Mulatów (ojciec Nigeryjczyk), które na co dzień 

doświadczają dyskryminacji ze względu na kolor skóry; Dorota Królikowska-
Łapińska - członek Zarządu Terenowego Koła Związku Niewidomych w 
Hajnówce oraz inne osoby. Odbyło się 11 spotkań, wystawa "Zobacz świat z 
innej perspektywy" była dostępna przez dwa miesiące i wędrowała po 
wszystkich szkołach miasta Hajnówka oraz dwukrotnie była wystawiana w 
Areszcie Śledczym w Hajnówce (dla osadzonych oraz funkcjonariuszy). 
Odbiorcami projektu były ok 700 osób 
 
Wspieranie i promocja działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości 
narodowych – były prowadzone liczne spotkania, koncerty oraz zajęcia 
lekcyjne. Ponadto został zrealizowany projekt "Wieczorki Białoruskie” w 
ramach którego został zorganizowany cykl spotkań, adresowanych do 
mieszkańców miasta Hajnówka. Tematyka spotkań – różne aspekty 
materialnej i niematerialnej kultury Białorusinów. Poprzez udział w 
projekcie, uczestnicy w aktywny sposób poznawali dziedzictwo kulturowe, 
jakie wartości za sobą niesie, jak należy je chronić i jak można je 
wykorzystać. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach 
rękodzielniczych, kulinarnych, sztuki ludowej użytkowej, spotkali się z 
etnografami, historykami, antropologami kultury. Wieczorki (białoruska 
nazwa wspólnie spędzanych wieczorów) odbywały się średnio raz w miesiącu 
przez cały rok. Tematyka poszczególnych spotkań była dopasowana do 
kalendarza ludowego, obrzędowego i religijnego. Odbyły się min warsztaty 
wykonania wiosennych ptaków do święta "Hukańnie wiasny", warsztaty 
wykonania tradycyjnych wycinanek, tworzenia słomianych pająków, które 
odbywały się w szkołach miasta Hajnówka oraz dla grupy osadzonych w AŚ, 
odbyły się również warsztaty tradycyjnego kiszenia kapusty oraz kulinarne 
warsztaty dla najmłodszych. Na spotkania zaprosiliśmy etnograf, mistrzyni 

wycinanki, wykładowcę Uniwersytetu w Brześciu Marynę Marczuk (spotkania 
nt. wycinanki, oraz wyrobów ze słomy i ich rola w kulturze białoruskiej); 
etnograf, historyk sztuki, kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim Alinę 
Dębowską (tematy spotkań: ręcznik ludowy regionu, jego rola i formy 
wykorzystania w obrzędowości; makatka - nie tylko ozdoba wiejskiej chaty); 
antropolog kultury Katarzyna Jackowska (temat przesilenia wiosennego w 
folklorze) 
 
Fundacja wraz z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Hajnówka współorganizowała Festyn Ekologiczny, w którym 

czynny udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe miasta. W ramach 

Festynu odbył się Ekologiczny Turniej Międzyszkolny. Fundacja podczas roku 



szkolnego prowadziła lekcje pro-ekologiczne w szkołach i przedszkolach na 

terenie miasta. 

 

W roku 2017 został zorganizowany II Festiwal Bajek. 

W czasie organizacji Festiwalu Bajek oraz jego prowadzeniu udział wzięło 

ponad 30 wolontariuszy (dzieci, wychowankowie Domu Dziecka w Białowieży, 

młodzież oraz osoby starsze, min. osadzeni AŚ w Hajnówce) w projekcie 

pośredni udział wzięło około 600 osób - przede wszystkim wielopokoleniowe 

rodziny z dziećmi w trakcie trwania Festiwalu zorganizowano 16 rożnych 

form aktywności (zakładano 8): przedstawienia, warsztaty teatralne, 

warsztaty jubilerskie, malowania twarzy, malowanie toreb, warsztaty 

wycinanki, przebieralnia (garderoba pełna strojów), bańki mydlane, 

wymienialnia (można było wymienić się bajkami), ogród bajek, bajkowe 

kolorowanki nt bezpieczeństwa w sieci ("Sieciaki na wakacjach"- piknik o 

bezpiecznym Internecie), podróże Limuzyną Króla Juliana, foto-studio, 

warsztaty śpiewu i gry na instrumentach, teatr improwizacji, konkurs 

plastyczny. W ramach Festiwalu odbyły się również czterodniowe warsztaty 

teatralne dla dzieci (24-27.07) oraz dwa spotkania z Bajką w Areszcie 

Śledczym w Hajnówce (26 i 27 lipca)  

 

11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych: 

Nie wystąpiły 

 

12. Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy): 

Nie była prowadzona 

 

 

13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania). 

 Uchwała 1/2017 z dnia 16.01.2017 w sprawie Powołania stanowiska 

referenta ds. biurowych i kulturalno-oświatowych oraz ustalenia zakresu 

obowiązków referenta ds. biurowych i kulturalno-oświatowych. 

 Uchwała 2/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu i 
rachunku Fundacji ONI – TO MY za rok 2016 

 Uchwała 3/2016 z dnia 30.06.2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki 
przychodów nad kosztami za rok 2016 w wysokości 18695,75 zł na dobro 
funduszu statutowego Fundacji ONI – TO MY 

 

14. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze: 

a/ spadków: ..........................................................................................0 

b/ zapisów.............................................................................................0 

c/ darowizn:.........................................................................137450,00 zł 

d/ zbiórek publicznych:..........................................................................0 

e/ źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):......9700,00 zł 

f/ oprocentowania rachunków bankowych:……............................11,65 zł 

g/ loterii:................................................................................................0 

h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych…………9537,00 zł 

i/ działalności gospodarczej………………  ………………………………………0 

j/ inne rodzaje dochodów:......................................................................0 

15. Wysokość kosztów wynikających z: 

a/ realizacji celów statutowych fundacji...............................88301,51 zł 

b/ wydatków administracyjnych: 



- czynsze................................................................................. 1733,44 zł 

- opłaty telefoniczne.............................................................................. 0 

- opłaty pocztowe...................................................................... 160,10 zł 

- inne.......................................................................................6408,97 zł 

c/ działalności gospodarczej...................................................................0 

d/ pozostałe koszty............................................................................... 0 

 

16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 1 

 

OSOBY ZATRUDNIONE 
OSOBY ZATRUDNIONE 

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. stanowisko liczba osób Lp. stanowisko liczba osób 

1 

referent ds. 

biurowych i 

kulturalno-

oświatowych 

1    

 

17. Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych: 

21666,67 zł 

w tym: 

a/ wynagrodzenia....................................................................21666,67 zł 

b/ premie.........................................................................................................0 

c/ wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej …0 

d/ inne wynagrodzenia…………………………………………….……………….…………0 

 

18. Wysokość rocznego wynagrodzenia: nie wystąpiło 

a/ członków zarządu 

- wynagrodzenia..................................................................................... 

- nagrody................................................................................................ 

- premie…………………………………………………………………………………  

- inne świadczenia.................................................................................. 

b/ członków innych organów fundacji 

- wynagrodzenia..................................................................................... 

- nagrody................................................................................................ 

- premie…………………………………………………………………………………  

- inne świadczenia.................................................................................. 

c/ osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą 

- wynagrodzenia..................................................................................... 

- nagrody................................................................................................ 

- premie…………………………………………………………………………………  

- inne świadczenia................................................................................. 

 

19.  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło: 

16060,00 zł 

20.  Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek: nie udzielono  

21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):  

PKO BP S.A. – 97007,51 zł  

 



22. Wartość nabytych obligacji: nie nabyto 

Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek nie nabyto 

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych 

na ten cel: nie nabyto 

23. Nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto 

 

24. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych:  

a/ aktywa:……………………………………………………………… 97007,51 zł 

b/ zobowiązania:…………………………………………………………….  0,00 zł 

 

25. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne): 

 WIECZORKI BIAŁORUSKIE - rodzaj zadania publicznego Wspieranie 
inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących 
na terenie miasta Hajnówka (Urząd Miasta Hajnówka, Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce) 

 SĄSIEDZIE, OPOWIEM CI O SOBIE - rodzaj zadania publicznego 
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji (Urząd 
Miasta Hajnówka) 

 II Festiwal Bajek - kontynuacja imprezy rodzinnej, głównym tematem której 
są bajki - opowiadane, przedstawiane, bajki, jako temat konkursów i zabaw, 
bajki, jako źródło inspiracji dla dużych i małych. Propozycja skierowana do 
rodzin z dziećmi w różnym wieku, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Rodzaj zadania publicznego - przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym (Urząd Miasta Hajnówka) 

 

26. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24: Nadwyżka 

przychodów nad kosztem za rok 2017 wykazuje wynik dodatni w 

wysokości 63254,63 zł, zasili fundusz statutowy 

 

27. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych. 

Na koniec roku zostały złożone deklaracje CIT8, CIT8-0, CIT-D, PIT8-AR, 

PIT4-R 

 

28. Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym 

kontrolach oraz wyniki tych kontroli. 

Kontrola zadania publicznego pn. „II Festiwal Bajek” (wyniki kontroli w 

załączeniu) 

Kontrola zadania publicznego pn. „3 x EKS – Muzea bez tajemnic” (wyniki 

kontroli w załączeniu) 

 

Podpisy członków Zarządu  

(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut 

nie stanowi inaczej) 

 

 

.............................................    …………………………………… 


