Roczne sprawozdanie z działalności fundacji

za rok 2020
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika
(–).
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X
I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY
Kraj:
Polska

Województwo:
Podlaskie

Powiat:
Hajnowski

Gmina:
m. Hajnówka

Ulica:
Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Miejscowość:
Hajnówka
e-mail:
kontakt@ontomy.org

Nr domu:
22

Nr lokalu:
11
Nr telefonu:
503009761

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 3. REGON: 200813530
4. Data wpisu w KRS:
6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

15.10.2013

Imię i nazwisko
Natalia Gierasimiuk
Maria Bołtromiuk
Alina Ławrynowicz

Kod pocztowy:
17-200
Nr faksu:
-

5. Nr KRS:

0000481028

Funkcja
prezes
wice-prezes
sekretarz

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

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.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej
działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

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.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
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 oraz psycholog. Były prowadzone zajęcia w szkołach dotyczące
profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Zostały również zorganizowane i opłacone korepetycje z j. angielskiego, j.
polskiego i matematyki dla wychowanków przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Fundacja czynnie włączyła się
w przygotowania 70-lecia Domu Dziecka w Białowieży.
Przeprowadziliśmy szeroko pojętą edukację teatralną i wraz z wychowankami Domu Dziecka w Białowieży i uczniami
Szkoły Podstawowej w Białowieży stworzyliśmy (2019 r.) i wystawiliśmy spektakl "Szczególnie małe sny" na podstawie
opowiadania Agnieszki Osieckiej. W roku 2020 odbyło się 6 dodatkowych występów. Publiczność zobaczyła talenty i
umiejętności młodych ludzi, przeżyła wraz z nimi i zrozumiała emocje, a przez to zaakceptowała i włączyła się we
wspólne działania. Nawiązaliśmy pozytywne relacje z sąsiadami, spędziliśmy wspólnie czas, polepszyliśmy
komunikację miedzy sobą, zbudowaliśmy zespół dobrych świadomych działań. Mówiąc krótko - osiągnęliśmy
zamierzone cele. W pełnym wymiarze.
Pomoc osobom pozbawionym wolności była prowadzona regularnie poprzez organizację zajęć edukacyjnych,
terapeutycznych, profilaktycznych, rękodzielniczych (do momentu wprowadzenia lockdown).
Były prowadzone zajęcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Zajęcia mieli na celu
wyeliminowanie negatywnych następstw picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz działania mające na celu edukację
osadzonych; Program „Katharsis” – skazani odbyli zajęcia z lepienia w glinie, poznali metodykę pracy nad wyrobami
ceramicznymi, pracy ze słomą, papierem, tkaniną. W ramach programu odbyły się spotkania z historykami sztuki nt.
ręcznika ludowego i jego tradycji oraz nt. czytania dzieł sztuki wizualnej; odbyły się praktyczne zajęcia z tkactwa na
krosnach i ramce, warsztaty z haftu i koronki.
Fundacja włączyła się w akcję szycia maseczek ochronnych (z własnego materiału), które były nieodpłatnie
rozdawanie mieszkańcom Hajnówki oraz pobliskich wsi powiatów Hajnowskiego i Bielskiego.
Projekt „Akademia Rękodzieła. ETNO inspiracje” W ramach projektu odbyły się 44 godziny warsztatów
rękodzielniczych (z pięciu różnych rodzajów rękodzieła), wynikiem których stały się zdobyte przez uczestników wiedza i
umiejętności oraz prace powstałe podczas warsztatów.
1. Ikonopisanie. Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
odbyło się 12 godzin warsztatów ikonopisania (3 spotkania po 4 godziny - 12.12.2020, 17.12.2020 oraz
21.12.2020). Warsztaty odbyły się w Hajnówce, uczestnicy - członkinie Klubu Amazonek. Podczas warsztatów
uczestniczki poznały tajniki i kanony pisania ikon, nauczyły się przygotowywać materiały oraz wykonały po
jednej ikonie.
2. Haft i koronka. Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
odbyło się 8 godzin warsztatów podczas których uczestnicy poznali techniki wykonania różnych rodzajów
koronek oraz haftu: haft Richelieu, haft wstążeczkowy. Warsztaty odbyły się w Czeremsze (25.07.2020 - 2
grupy) Chytrej (7.10.2020), Dubiczach Cerkiewnych (15.11.2020)
3. Tkactwo. Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
odbyły się 8 godzin warsztatów, podczas których uczestnicy poznali techniki tkania na krosnach, ornamentykę i
wykonali samodzielnie po 2 prace. Warsztaty odbyły się w Białowieży (20.06 oraz 29.07.2020), Chytrej
(21.10.2020) oraz Istoku (10.11.2020)
4. Kwiaty z bibuły. Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
Odbyły się 4 dwugodzinne warsztaty: 21.07.2020 oraz 18.08.2020 - dla wychowanków Domu Dziecka w
Białowieży, 01.10.2020 (dwie grupy) - dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce
5. Witraż. Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
warsztaty odbyły się w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Dubinach. 5-osobowe grupy uczyły się zarówno
podstaw witrażu, jak i zaawansowanych technik (precyzyjnego cięcia szkła, różnych rodzajów łączenia
szklanych elementów, tworzenia witraży przestrzennych) dwa 3-godzinne warsztaty odbyły się w Dubiczach
Cerkiewnych (13.08.2020 oraz 4.09.2020) oraz jeden dwugodzinny warsztat w Dubinach (14.10.2020)
Została przygotowana mobilna wystawa ze zdjęciami prac uczestników projektu. Wystawa jest dostępna w internecie
na stronie Fundacji, fizycznie będzie eksponowana po zniesieniu obostrzeń w miejscowościach w których odbywały się
warsztaty. Wzrosło zainteresowanie rękodziełem ludowym. Młodzież otrzymała wiedzę i umiejętności, które może
wykorzystywać w przyszłej pracy, niektórzy, być może, zwiążą swoją przyszłość zawodową z rękodziełem lub stanie
ono ich hobby i sposobem na spędzenie wolnego czasu. Pokazaliśmy wartość rękodzieła, a przez to twórcy ocenili
własne zdolności i umiejętności, wartości jakie za sobą niosą, jak należy je chronić i jak można je wykorzystać.
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:
1. Zostały przeprowadzone warsztaty praktyczne - 20 warsztatów (= 40 godzin warsztatowych),
Zrealizowano w terminie: 2020-04-08 - 2020-12-31
Odbyły się praktyczne zajęcia (tkactwo, haft, wycinanka, słomo-plecenie, koronkarstwo oraz warsztat odnowienia
gwiazdy kolędniczej). Warsztaty zostały przeprowadzone w Czeremsze, Isotku, Dubiczach Cerkiewnych, Hajnówce,
Starym Berezowie, Chytrej, Rzepiskach, Szczytach Dzięciołowie, Białowieży oraz Orzeszkowie.
2. Spotkania z antropologiem, etnografem, muzealnikiem,
Zrealizowano w terminie: 2020-04-08 - 2020-12-31

Odbyły się 3 tematyczne spotkania dotyczące obrzędowości świąt rodzinnych - wesela, chrzty, pogrzeby; kultury
materialnej - architektura drewniana i zdobnictwo, ręcznik ludowy; medycyny ludowej
3. Uczestnicy zwiedziły 3 wystawy muzealne Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
Opis: uczestnicy projektu zwiedzili wystawę "Tajemniczy ręcznik" w Muzeum w Bielsku Podlaskim, wzięli udział
w praktycznych zajęciach związanych z ręcznikiem ludowym oraz zwiedzili wystawy czasowe "Współczesna
makatka", "Bielsk Podlaski w starej fotografii".
W projekcie (w sumie we wszystkich działaniach razem) udział wzięło 250 osób. Nastąpiła międzypokoleniowa
integracja i współpraca, młodzież wzbogaciła swoją wiedzę o historii regionu, dostrzegła wartość dziedzictwa, które jest
gwarantem zachowania naszej tożsamości i różnorodności. Uczestnicy otrzymali wiedzę w dziedzinie metod i form
zachowania dziedzictwa kulturowego swojej małej ojczyzny. Zostały nabyte nowe umiejętności, które pozwolą
uczestnikom na wykorzystanie ich w praktyce, również w celach zarobkowych. Po zakończonych warsztatach uczestnicy
którzy zdobyli odpowiednie umiejętności sami będą mogli prowadzić zajęcia, inspirować jeszcze większą ilość osób,
spotykać się częściej.
Wieczorki (białoruska nazwa wspólnie spędzanych wieczorów) odbywały się średnio raz w miesiącu przez cały rok.
Fundacja na zlecenie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka realizowała
projekt „EKO-Rewolucja”. Celem projektu było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę podejmowania działań
ekologicznych w codziennym życiu, polegających na ograniczeniu ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach
domowych i nadawaniu im nowych właściwości. Poprzez prowadzone działania cel został osiągnięty.
1. Przygotowanie i promocja EKO Rewolucji
Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-07-15
Został stworzony krótki filmik edukacyjno-reklamowy, który został zamieszczony na portalach
społecznościowych, na stronie fb Fundacji oraz na stronie www.onitomy.org https://onitomy.org/rewolucja/
2. Warsztaty edukacyjne
Zrealizowano w terminie: 2020-06-01 - 2020-12-31
odbyło się 20 warsztatów o różnej tematyce: racjonalne wykorzystanie produktów żywnościowych, wymiana
przepisów kulinarnych, wymiana doświadczeń (06.06; 27.10; 30.10 (dla 4 grup CIS); . Drugie życie przedmiotu warsztaty recyklingu użytkowego (30.08 - podczas Pikniku Zdrowia, 21.10; 22.10; 4.11 (dla 4 grup CIS); . Eko
kosmetyki/ środki czystości – wykorzystanie dobra natury i tego co mamy dostępne w swoich domach w celu
poprawy urody (10.09 (dla 4 grup CIS); 10.11 (dla 3 grup CIS); 16.11) Malowania toreb płóciennych 27.10 (Klub
Amazonek); 30.10 (4 grupy CIS)
3. Eko garażówki
Zrealizowano w terminie: 2020-07-05 - 2020-08-16
odbyło się 2 wyprzedaże garażowe (5.07.2020 oraz 16.08.2020). w pierwszej udział wzięło 68 wystawców (wg
deklaracji COVID19) oraz kilkaset kupujących. W drugiej wyprzedaży udział wzięło 39 wystawców (wg deklaracji
COVID19) oraz około 150 kupujących. Dochód z wyprzedaży wystawcy przeznaczyli na leczenie Kuby
Suchodoły, chorego na SMA.
4. Akcja „Torby bumerangi”
Zrealizowano w terminie: 2020-07-20 - 2020-12-31
Akcja zakładała ograniczanie ilości plastikowych toreb w obiegu poprzez utworzenie punktów wymiany toreb
wielorazowych w punktach handlowych. Chętnych właścicieli sklepu wyposażyliśmy w skrzynie gdzie każdy ma
możliwość pożyczenia takiej torby – bez opłat, lub podzielenia się swoimi nadmiarowymi, nieużywanymi torbami
wielorazowymi. Skrzynie zostały umieszczone min w sklepach cieci Mango, sklepie Rybnym (ul. Batorego) oraz
sklepie "Groszek" ul. Piłsudskiego
5. Akcja Give box
Zrealizowano w terminie: 2020-06-25 - 2020-12-31
zostały uruchomione punkty Give box. Jeden wózek wymiany został ustawiony przy sklepie Puszczyk (ul.
Batorego) - punkt stacjonarny, drugi - punkt mobilny był wystawiany min podczas wyprzedaży garażowych.
Projekt „NATURAlnie Hajnówka” (realizowany przez konsorcjum, składającego się z czterech NGO, w tym
Faundacji ONI – TO MY)
Bezpośrednim efektem działań projektu były usługi oferujące: zajęcia związane z aktywnością fizyczną dzieci i
młodzieży, seniorów, aktywności podkreślające rolę tzw. terapii lasem i naturą (spacer "leśna kąpiel", podchody w
puszczy, budowanie szałasów), wydarzenia edukacyjno-kulturalne (warsztaty tańca tradycyjnego, prowadzenie świetlicy
podwórkowej), wsparcie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych). Poprzez zaproponowane działania w ramach projektu "NATURAlnie Hajnówka" osiągnęliśmy
następujące rezultaty: aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży, promocja postaw obywatelskich, aktywizacja społeczna,
aktywna polityka senioralna. W wyniku naszych działań polepszeniu uległo zadowolenie mieszkańców Hajnówki z
różnorodnej oferty działań edukacyjnych, umocniły się więzi społeczne, mieszkańcy w większym stopniu dostrzegli
walory Hajnówki i potencjał niewykorzystywanych na co dzień miejsc. W naszych działaniach wzięło udział 250
mieszkańców (zadanie A): dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. W zajęciach świetlicy podwórkowej wzięło udział 15 dzieci
mających trudną sytuację materialną oraz problemy społeczne. W ramach funkcjonowania Centrum Organizacji
Pozarządowych wsparciem objęliśmy 19 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
Do zadań Fundacji ONI – TO MY należało prowadzenie COP oraz świetlicy podwórkowej dla 5 dzieci.
W ramach COP zostały zrealizowane następujące działania:
1. Zaproś nas do Swojej Bajki
Zrealizowano w terminie: 2020-07-05 - 2020-09-25
Organizacje i grupy nieformalne zaprezentowały swoją działalność przedstawiając ją publiczności (w formie
prezentacji/filmu/opisu)
na
profilu
facebook:
https://www.facebook.com/Hajnówka-COP-NATURAlnie
(opublikowano 9 "bajek"). Odbyło się również spotkanie, podsumowujące projekt (25.09.2020) podczas którego

przedstawiciele 5 organizacji i grup nieformalnych spotkały się by wymienić doświadczenia, dopowiedzieć swoje
historię, plany na przyszłość. Ogółem w działaniu zaprezentowało się 11 organizacji i grup nieformalnych. W tym
działaniu korzystaliśmy z pomocy wolontariusza, zadaniem którego było opracowanie i przygotowanie
nadesłanych przez NGO materiałów promocyjnych do publikacji oraz ich publikacja na stronie COP-u
2. Pytaj – pomożemy
Zrealizowano w terminie: 2020-04-01 - 2020-10-31
Doradztwo dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Została stworzona strona Facebook
https://www.facebook.com/Hajnówka-COP-NATURAlnie-108565347473394, gdzie były publikowane informacje o
organizacjach miasta Hajnówka, informacje o konkursach dla NGO oraz wszelkiego rodzaju informacje dotyczące
zasad działalności NGO w czasach pandemii, wytyczne, linki do ważnych aktów prawnych oraz dane dotyczące
obowiązków NGO. Od początku realizacji projektu na stronie zostały zamieszczone 152 informacje. Statystyki
Facebook pokazują, że max zasięg postów COP NATURAlnie Hajnówka wyniósł 640 odbiorców (minimalny 19),
maksymalna aktywność dotycząca posta (polubienia, udostępnienia) 165. Średnia ilość odbiorców jednego posta
wyniosła 46. Ze względu na COVID-19 doradztwo odbywało się on-line (np. messenger, e-mail) oraz telefonicznie.
Z doradztwa skorzystały przedstawiciele 6 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
3. rejestracja-wniosek-sprawozdanie
Zrealizowano w terminie: 2020-04-01 - 2020-10-28
Odbyły się 4 szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z zakresu prowadzenia i działalności
organizacji. Tematyka szkoleń była zależna od potrzeb organizacji: 05.08.2020 - Odpłatna działalność NGO
(uczestniczyli przedstawiciele 8 organizacji i grup nieformalnych); 10.08.2020 - Pomiędzy NGO a
przedsiębiorstwem (spółdzielczość socjalna) - uczestniczyli przedstawiciele 4 organizacji i grup nieformalnych;
10.09.2020 - Sprawozdawczość NGO (uczestniczyli przedstawiciele 11 organizacji i grup nieformalnych);
28.10.2020 - RODO dla NGO i nie tylko (szkolenie odbyło się on-line, udział wzięli przedstawiciele 5 organizacji i
grup nieformalnych). Ogółem w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele 17 różnych organizacji pozarządowych,
klubów sportowych, KGW i grup nieformalnych.
W ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka” przez Fundację ONI – TO MY była prowadzona świetlica podwórkowa.
Teatralna Świetlica
Zrealizowano w terminie: 2020-06-08 - 2020-09-26
Na zajęcia świetlicowe uczęszczało 5 osób, wskazanych przez psychologów, pedagogów, pracowników MOPS.
Podczas zajęć dzieci poznały różne formy teatru (teatr cieni, teatr formy, teatr kukiełkowy, pacynkowy, teatr Kami Shibai
i inne). Uczestnicy świetlicy przygotowali i wystawili spektakl (premiera przed publicznością odbyła się 5.09.2020 w
świetlicy socjoterapeutycznej), spektakl został nagrany i umieszczony na kanale YouTube w wolnym dostępie
https://youtu.be/bXNAYQlWk6o. Scenografię i rekwizyty do spektaklu dzieci wykonały własnoręcznie. Ponadto w ramach
świetlicy teatralnej odbyły się dwa wyjazdy na spektakle teatralne oraz udział w warsztatach teatralno-muzycznoplastycznych, prowadzonych przez aktorów. Ogółem uczestnicy świetlicy były pod opieką w różnych formach aktywności
(łącznie ze wspólnymi wyjazdami w ramach innych świetlic - do muzeum, na Grabarkę, do kina) przez 41 godzinę. W
realizację działania był również zaangażowany wolontariusz, który wspomagał instruktorów podczas warsztatów
(przygotowywał salę do prób teatralnych, rozstawiał sprzęt, pomagał w uporządkowaniu sali po zajęciach oraz opiekował
się dziećmi podczas wyjazdów na spektakle teatralne).
W roku 2020 we współpracy z Domem Dziecka w Białowieży został zorganizowany II Międzynarodowy Konkurs
„Pisanka Wielkanocna”. W konkursie udział wzięli dzieci i młodzież z Polski i Białorusi. Ze względu na istniejącą sytuację
nie wszyscy mogli zgłosić swoje prace. Tym nie mniej Konkurs był realizowany.
Wszystkie zgłoszone prace otrzymały dyplomy i statuetki. Na konkurs wpłynęło 10 wielkoformatowych (wg regulaminu
min. 50 cm) przestrzennych prac (prace grupowe i indywidualne) w pięciu grupach wiekowych (4-6, 7-10, 11-14, 15-18,
19-21 lat).
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
NIE
TAK
X
odpowiednie)
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
Nie dotyczy
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)
Uchwała 1/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku Fundacji ONI – TO MY za rok 2019
Uchwała 2/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie pokrycia straty nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2019 w
wysokości 5887,94 zł spisać w ciężar funduszu statutowego Fundacji ONI – TO MY.
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów
a. Przychody z działalności statutowej
b. Przychody z działalności gospodarczej

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
40879,86 zł
85 zł
40879,86 zł

85 zł

-

-

-

-

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

3820,00 zł

-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

34100,00 zł

-

- Ze środków budżetu państwa

-

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

34100,00 zł

-

e. Ze spadków, zapisów

-

-

f. Z darowizn

2761,51 zł

85 zł

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) odsetki bankowe

198,35 zł

-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
2. Informacja o źródłach przychodów

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

-

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

-

1. Koszty fundacji ogółem
a. Koszty realizacji celów statutowych
b. Koszty działalności gospodarczej
c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
41813,87 zł
535,95 zł
41813,87 zł
535,95 zł
2524,86 zł
-

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

-

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

-

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

-

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

22385,03 zł
+ ZUS pracodawcy 985,46 zł

b. Z tytułu umów zlecenie

-

11210,03 zł
+ ZUS pracodawcy 985,46 zł
-

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych
VII. Środki fundacji

NIE

X

TAK

-

-

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
PKO BP – 12838,30 zł

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 1,89 zł
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki trwałe
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu oraz wysokości kwot
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych

Zobowiązania

Aktywa
12840,19 zł

-

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)

„EKO_REWOLUCJA” – realizacja zadania publicznego „Edukacja ekologiczna”, edukacja w zakresie
właściwego postępowania z odpadami (Urząd Miasta Hajnówka - dofinansowanie 7000 słownie: siedem tysięcy złotych.)

WIECZORKI BIAŁORUSKIE - rodzaj zadania publicznego „na realizację w 2020 roku zadań publicznych
należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Zarząd Województwa Podlaskiego –
dofinansowanie 7500 zł - słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

WIECZORKI BIAŁORUSKIE - wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych
zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka (Urząd Miasta Hajnówka – dofinansowanie 2000 zł – słownie dwa tysiące
złotych)

„AKADEMIA RĘKODZIEŁA – ETNO INSPIRACJE” – zadanie publiczne na realizację w 2020 roku zadań
publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego 6000 zł - słownie: sześć tysięcy złotych.)

‘NATURAlnie HAJNÓWKA” – zadanie w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (na zadanie Urząd Miasta
przeznaczył 66000 sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie części zadania realizowanej przez
Fundację ONI – TO MY wyniosło 11600 słownie jedenaście tysięcy sześćset złotych)
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Na koniec roku zostały złożone deklaracje CIT8, CIT8-0, CIT-D, PIT8-AR, PIT4-R
X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
NIE
X
TAK
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty
operacji
Nie wystąpiły
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
Nie dotyczy

…………………………………………
………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

Hajnówka, 28.12.2021 r.
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

-

