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Sprawozdanie	z	działalności	Fundacji	ZRÓBMY.TO	
za	okres	od	01.01.2018	do	31.12.2018	

	
Fundacja	ZRÓBMY.TO	została	wpisana	do	rejestru	Krajowego	Rejestru	Sądowego	29	lutego	2016	r.	i	od	tego	dnia	datuje	się	
rozpoczęcie	jej	działalności.		
	

1. Dane	rejestrowe		

Nazwa:	Fundacja	ZRÓBMY.TO		
Siedziba:	Bielsko-Biała	
KRS:	0000603456	
REGON:	363843190		
NIP:	5472158975		
Data	rozpoczęcia	działalności:	29.02.2016	r.		
Otrzymanie	statusu	OPP:	7.09.2018	r.		
Adres	Fundacji:	ul.	Krasińskiego	5a/18,	43-300	Bielsko-Biała	
Aktualny	adres	do	korespondencji:	ul.	Krasińskiego	5a/18,	43-300	Bielsko-Biała	
Aktualny	adres	poczty	elektronicznej:	info@zrobmyto.pl	
www.zrobmyto.pl	
	

2. Władze	fundacji	w	tym	dane	dotyczące	członków	zarządu	Fundacji	

Od	29	lutego	2016	roku	władze	fundacji	stanowili:	
Prezeska	Zarządu		–		Anna	Cieśla	
Członkini	Rady	Fundacji		–	Maria	Połata	
Członkini	Rady	Fundacji		–	Maja	Dębowska	
Członek	Rady	Fundacji		–		Mateusz	Sawaryn	
	
Od	29	listopada	2017	roku	władze	fundacji	stanowili:		
Prezeska	Zarządu	–		Maria	Połata	
Członkini	Rady	Fundacji		–	Maja	Dębowska-Sawaryn	
Członek	Rady	Fundacji		–	Dominik	Kaczmarczyk	
Członek	Rady	Fundacji		–		Mateusz	Sawaryn	
	
Od	20	czerwca	2018	roku	władze	fundacji	działają	w	następującym	składzie:		
Prezes	Zarządu	–		Dominik	Kaczmarczyk	
Członkini	Rady	Fundacji		–	Maja	Dębowska-Sawaryn	
Członek	Rady	Fundacji		–	Maria	Połata	
Członek	Rady	Fundacji		–		Mateusz	Sawaryn	
	

3. Informacje	ogólne	

Siedzibą	 Fundacji	 jest	 miasto	 Bielsko-Biała,	 a	 terenem	 działalności	 obszar	 Rzeczypospolitej	 Polskiej.	 Dla	 właściwego	
realizowania	 celów	 społecznych	 i	 gospodarczych	 Fundacja	 może	 prowadzić	 działalności	 poza	 granicami	 Rzeczypospolitej	
Polskiej.		
	

4. Określenie	celów	statutowych	Fundacji	ZRÓBMY.TO		

Głównym	 celem	 Fundacji	 jest	 organizowanie	 i	 niesienie	 pomocy	 w	 ramach	 działalności	 pożytku	 publicznego	 poprzez	
realizację	celów	statutowych,	mających	wpływ	na	aktywizację	 i	 integrację	społeczną,	obywatelską,	kulturalną	 i	 zawodową	
młodych	ludzi	(szczególnie	dzieci	 i	młodzieży)	oraz	wsparcie	rozwoju	osobistego,	naukowego	i	zawodowego	młodych	ludzi	
(szczególnie	dzieci	i	młodzieży).		
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5. Określenie	form	realizacji	celów	statutowych	fundacji	

Fundacja	realizuje	swoje	cele	poprzez:	
a) udzielanie	wsparcia	w	zakresie	rozwoju	osobistego,	edukacyjnego,	zawodowego	oraz	nabywania	nowych	umiejętności	

dzieci	i	młodych	ludzi;	
b) podejmowanie	różnych	działań	mających	na	celu	ograniczanie	zjawisk	patologii	społecznych	i	wykluczenia	społecznego,	

zagrożeń	i	negatywnych	zjawisk	społecznych	online	i	w	świecie	realnym;	
c) aktywizację	kulturalną,	 zawodową,	naukową,	 sportową	oraz	w	zakresie	 zaangażowania	 społecznego,	obywatelskiego,	

wolontarystycznego,	międzypokoleniowego	dzieci	i	młodzieży,	w	tym	organizację	wydarzeń	kulturalnych;	
d) organizowanie	 i	 udział	 w	 finansowaniu	 akcji	 integracyjnych,	 mających	 na	 celu	 m.in.	 wspieranie	 dzieci	 i	 młodzieży	

zagrożonych	 wykluczeniem	 społecznym	 w	 zdobywaniu	 wykształcenia	 i	 osiągnięciu	 samodzielności	 oraz	 integrację	
społeczną	dzieci	i	młodzieży	z	różnych	środowisk,	osób	niepełnosprawnych	oraz	integrację	międzypokoleniową;	

e) udzielanie	 pomocy	 finansowej,	 rzeczowej	 i	 organizacyjnej,	 w	 tym	 fundowanie	 nagród	 rzeczowych	 i	 stypendiów	
dzieciom	i	młodzieży,	których	przypadki	mają	charakter	szczególny;	

f) organizowanie	 warsztatów,	 kursów	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży,	 praktyk	 i	 staży	 dla	 nauczycieli,	 pracowników	 socjalnych	 i	
studentów;	

g) działania	na	rzecz	wypracowania	i	wprowadzania	w	życie	nowych,	replikowalnych	modeli	współpracy	i	pracy	z	dziećmi	i	
młodzieżą	 na	 rzecz	 pozytywnych	 zmian	 społecznych,	 służącym	 przeciwdziałaniu	 negatywnym	 zjawiskom	 społecznym	
online	i	w	świecie	rzeczywistym,	patologii,	uzależnieniom	i	wykluczeniu	społecznemu,	do	zapożyczenia	i	zrealizowania	
przez	inne	organizacje	pozarządowe,	osoby	fizyczne	i	instytucje	państwowe;	

h) organizowanie	 i	 finansowanie	 nieodpłatnych	 wydarzeń	 edukacyjnych,	 informacyjnych	 i	 promocyjnych,	 szkoleń,	
warsztatów	w	zakresie	celów	Fundacji;	

i) skupianie	 wokół	 idei	 Fundacji	 ludzi	 w	 Polsce	 i	 poza	 jej	 granicami,	 w	 tym	 przedstawicieli	 środowisk	 twórczych,	
intelektualnych	i	naukowych;	

j) współpracę	z	instytucjami	państwowymi	i	samorządowymi,	zakładami	opieki	zdrowotnej,	organizacjami	pozarządowymi	
oraz	osobami	fizycznymi,	działającymi	w	zakresie	celów	Fundacji;	

k) wsparcie	 finansowe,	 organizacyjne	 i	 intelektualne	 przedsięwzięć,	 organizacji	 pozarządowych	 i	 osób	 fizycznych,	
działającym	w	zakresie	zbieżnym	z	celami	Fundacji;			

l) organizowanie	 spotkań	 służących	 wymianie	 doświadczeń	 osób	 i	 jednostek	 prowadzących	 działalność	 w	 zakresie	
zbieżnym	 z	 celami	 Fundacji,	 a	 także	 upowszechniania	 tych	 doświadczeń	 oraz	 udzielanie	 porad	 i	 pomocy	 osobom	
zamierzającym	 tworzyć	 organizacje	 o	 podobnym	 do	 Fundacji	 profilu	 działania,	 organizacjom	 pozarządowym	 i	
instytucjom	publicznym	działającym	w	tym	samym	obszarze;		

m) upowszechnianie	 wśród	 społeczeństwa	 instytucji	 wolontariatu,	 poprzez	 organizowanie	 szkoleń	 dla	 przyszłych	
wolontariuszy,	zachęcanie	młodzieży	i	dorosłych	do	czynnego	uczestnictwa	w	akcjach	organizowanych	przez	Fundację;	

n) organizowanie,	prowadzenie	i	wspieranie	badań	w	zakresie	związanym	z	celami	Fundacji;		
o) prowadzenie	rehabilitacji	społecznej	na	rzecz	osób	wykluczonych	lub	zagrożonych	wykluczeniem	ze	społeczeństwa;	
p) zbiórki	i	imprezy	publiczne.		

	
6. Działania	Fundacji	ZRÓBMY.TO	podjęte	w	okresie	01.01.2018	r.	do	31.08.2018	r.	

Fundacja	Zróbmy.To	działa	od	2016	 roku.	 Założyliśmy	Fundację	w	odpowiedzi	na	 realne	potrzeby	młodych	 ludzi	 z	naszej	
lokalnej	 społeczności	 -	 potrzeby	 wsparcia,	 przestrzeni	 do	 działania,	 poświęcenia	 młodym	 ludziom	 uwagi,	 platformy	 do	
komunikowania	 swoich	 poglądów,	 opinii	 i	 potrzeb.	 Miejsca,	 w	 którym	 młodzi	 ludzie	 czują	 się	 bezpiecznie	 i	 czują	 się	
dowartościowani.	To	właśnie	jest	naszym	głównym	celem	i	nadrzędną	motywacją	do	działania.	By	pomóc	młodym	ludziom	
wejść	w	dorosłość	z	pewnością	 siebie,	pozytywnymi	doświadczeniami,	dostępem	do	 informacji	oraz	świadomością	siebie,	
swoich	potrzeb	i	swojego	potencjału	w	szerszym	kontekście	społecznym	i	obywatelskim.	

W	2018	 roku	Fundacja	 Zróbmy.To	kontynuowała	przedsięwzięcia	 i	 działania	podjęte	w	poprzednich	 latach,	 rozwijając	 ich	
zakres	oraz	podjęła	nowe	działania	na	rzecz	młodych	ludzi,	zgodnie	ze	swoimi	celami	statutowymi.	Wśród	realizowanych	w	
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2018	roku	przedsięwzięć	był	projekt	dla	młodzieży	redakcjaBB,	w	ramach	którego	angażujemy	ponad	150	młodych	ludzi	w	
działania	 społeczne,	 kreatywne	 i	 obywatelskie	 lokalnie,	 animując	 społeczność	 ponad	 300	 młodych	 ludzi	 skupionych	 w	
społeczności	on/offline,	trafiając	również	do	kilku	tysięcy	odbiorców	przez	media	społecznościowe	i	stronę	www;	KtoToWie	
–	projekt	nieodpłatnych	korepetycji	dla	uczniów	zapoczątkowany	we	wrześniu	2016	 r.,	 który	w	maju	2018	 roku	otrzymał	
dofinansowanie	 z	 projektu	 PO	 FIO	 i	 został	 rozwinięty	 również	 w	 kontekście	 promocji	 wolontariatu	 w	 Bielsku-Białej;	
przedPRACA	-	działania	na	rzecz	przybliżania	młodych	ludzi	do	rynku	pracy.		

Fundacja	prowadzi	tylko	nieodpłatną	działalność	pożytku	publicznego.		

6.1.	W	ramach	swojej	działalności	nieodpłatnej,	w	2018	roku,	Fundacja	ZRÓBMY.TO	realizowała	następujące	projekty:	
	
6.1.1.	redakcjaBB	
	
Projekt	redakcjaBB	skupia	 kreatywnych	 młodych	 ludzi	 z	 Bielska-Białej	 i	 okolic.	 Wspólnie,	 przy	 wsparciu	 mentorów,	
tworzymy	 teksty,	 zdjęcia,	 grafiki,	 filmy,	 które	 publikujemy	 w	naszym	 magazynie	 redakcjaBB	 i	 na	 naszej	 stronie	
redakcjaBB.pl/magazyn.	 Organizujemy	 warsztaty,	 spotkania,	 debaty.	 O	projekcie,	 podejmowanych	 tematach,	 kierunku	
rozwoju	inicjatywy	decydują	młodzi	ludzie	biorący	udział	w	projekcie.	W	redakcji	na	co	dzień	aktywnych	jest	ok	150	młodych	
osób,	a	ponad	300	osób	skupionych	jest	w	społeczności	on/offline.	
	
Nasza	 społeczność	 oparta	 jest	 na	chęci	 zdobywania	 nowych	 umiejętności,	 rozwijania	 się,	 poszerzania	 horyzontów	
i	perspektyw.	 Bez	względu	 na	pochodzenie,	 wyznanie,	 poglądy	 polityczne.	 Dysponujemy	 miejscem	 dla	 młodych,	 naszą	
siedzibą	 przy	 ul.	 Krasińskiego	 5a	 w	 Bielsku-Białej.	 Działamy	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godzinach	 od	 11	 do	 18.	
Udostępniamy	w	niej	nieodpłatnie	sprzęt	komputerowy	i	fotograficzny,	oprogramowanie	do	obróbki	zdjęć	i	filmów,	dostęp	
do	Internetu,	itp.	Organizujemy	też	setki	godzin	warsztatów,	spotkań	i	indywidualnego	wsparcia	mentorskiego.	

Strona	internetowa	projektu:	www.redakcjaBB.pl	oraz	profil	na	Facebooku:	fb.com/redakcjaBB	(4,500	osób	śledzących)	

	 	

6.1.2.	przed|PRACA	
	
W	 maju	 2018	 roku	 rozpoczęliśmy	 realizację	 projektu	 przed|PRACA.	 Umożliwia	 on	 młodym	 ludziom	 w	 wieku	 16-25	 lat	
zdobycie	doświadczenia	 zawodowego	 już	w	 trakcie	 szkoły	 lub	 studiów.	Projekt	 jest	odpowiedzią	na	dwa	zidentyfikowane	
problemy:	 trudności	 młodych	 ludzi	 ze	 znalezieniem	 pracy	 tuż	 po	 ukończeniu	 nauki	 oraz	 niezwykle	 niskie	 bezrobocie	 w	
Bielsku-Białej	 i	 rosnące	 problemy	 ze	 znalezieniem	 pracowników	 przez	 lokalnych	 przedsiębiorców.	 Pomysł	 na	 działania	
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wyniknął	 z	 licznych	 rozmów	 z	młodymi	 ludźmi	 skupionymi	wokół	 projektu	 redakcjaBB	 oraz	 z	 obserwacji	 lokalnego	 rynku	
pracy	i	rozmów	z	pracodawcami.		
	
Projekt	przed|PRACA	umożliwia	pracodawcom	dostęp	do	sprawdzonych	kandydatów	i	kandydatek,	obecnie	niewidocznych	
na	 rynku	pracy	 ze	względu	na	 ich	młody	wiek,	barierę	komunikacyjną	 czy	brak	umiejętności	w	odnalezieniu	 się	na	 rynku	
pracy.	Często	jednak	ci	młodzi	ludzie	dysponują	umiejętnościami	i	predyspozycjami	poszukiwanymi	przez	pracodawców.		
	
Skorzystać	mogą	młodzi	ludzie	zdobywając	pierwsze	doświadczenie	zawodowe.	Być	może,	poznawszy	lokalny	rynek	pracy	i	
możliwości,	które	tu	na	nich	czekają,	zdecydują	się	nie	wyjeżdżać	z	Bielska-Białej	po	maturze.	Pracodawcy	zaś	zyskują	dostęp	
do	sprawdzonych,	ambitnych	młodych	ludzi,	którzy	mogą	zasilić	kadry	i	zwiększyć	kapitał	kreatywny	firm.		
	
W	ramach	przed|PRACY	oferujemy	możliwość	zdobycia	doświadczenia	zawodowego	głównie	na	stanowiskach	rozwojowych	
i	 aspiracyjnych.	 Niektóre	 oferty	 są	 płatne,	 inne	 nie.	 Staramy	 się	 dobrać	 miejsce	 pracy	 i	 stanowisko	 do	 predyspozycji	 i	
zainteresowań	kandydatów	i	kandydatek.	Współpracujemy	z	organizacjami,	instytucjami,	firmami	dużymi	i	małymi	różnych	
branż.	Od	IT	po	studio	tatuażu.	W	2018	roku	w	działania	zaangażowało	się	około	70	młodych	ludzi	i	30	pracodawców.	
	
Szczegóły	dotyczące	projektu	oraz	wybrane	oferty	oraz	relacje	z	odbytych	praktyk	są	dostępne	na	stronie	przedpraca.pl		
		

	
	
	
	
	
	
6.1.3.	KtoToWie	
	
Pomysł	na	projekt	KtoToWie	powstał	w	efekcie	rozmów	z	młodymi	ludźmi,	którzy	często	zgłaszali	swoje	potrzeby	pomocy	w	
nauce.	 Działanie	 rozpoczęliśmy	 w	 2016	 roku	 jako	 nieodpłatne	 zajęcia	 z	różnych	 przedmiotów	 dzięki	 wsparciu	
wolontaryjnym	nauczycieli	 i	nauczycielek	 z	Bielska-Białej	 i	okolic.	 Stworzyliśmy	miejsce	w	centrum	miasta,	 gdzie	 odbywają	
się	 konsultacje	 i	nieodpłatne	 korepetycje.	 Każde	 spotkanie	 umawiane	 jest	 indywidualnie.	 Liczba	 zainteresowanych	 stale	
rośnie,	 głównie	 za	 sprawą	 zaangażowanych	 w	 przedsięwzięcie	 pedagogów	 szkolnych.	 Strona	 projektu:	
redakcjaBB.pl/KtoToWie	
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W	maju	2018	roku	fundacja	Zróbmy.To	otrzymała	dofinansowanie	z	programu	PO	FIO	na	rozwinięcie	inicjatywy,	która	od	1	
czerwca	2018	 roku	 funkcjonuje	pod	nazwą	KtoToWie:	wolontariat	wzajemny.	Siła	 różnorodności.	W	jej	 ramach,	w	2018	
roku	zrealizowaliśmy	następujące	działania:	

• 79,5	godzin	korepetycji	z	przedmiotów:	matematyka,	język	angielski,	język	polski,	język	francuski,	historia,	wiedza	o	
społeczeństwie	

• wsparcie	mentorskie	w	postaci	warsztatów	grupowych:	 31,5	 godzin;	 podczas	 spotkań	mentorzy	 –	wolontariusze	
dzielili	 się	 swoją	 wiedzą	 i	 doświadczeniem	 w	 obszarze	 m.in.	 rynku	 pracy,	 umiejętności	 interpersonalnych	 czy	
psychologii	

• 25,5	godzin	korepetycji	rówieśniczych	udzielanych	przez	młodych	ludzi	skupionych	wokół	naszych	działań	na	rzecz	
dzieci	 z	 Ulicy	 Kreatywnej	 (projekt	 skupiający	 streetworkerów,	 terapeutów,	 psychologów	 oraz	 wychowawców,	
którzy	pracują	z	dziećmi	 i	młodzieżą	z	 terenu	miasta	Bielska-Białej,	pokazując	 im	ciekawszą	stronę	życia,	budując	
relacje	oparte	na	wzajemnym	zrozumieniu,	szacunku	i	zaufaniu;	więcej	informacji:	ulicakreatywna.pl).	Dla	uczniów	
–	 wolontariuszy	 douczających	 młodszych	 kolegów	 i	 koleżanki	 przeprowadziliśmy	 warsztaty	 pt.	 jak	 skutecznie	
pracować	z	dziećmi	zagrożonymi	wykluczeniem	i	na	co	szczególnie	zwrócić	uwagę.	Zajęcia	poprowadziły	psycholog	
Natalia	Oniszczuk	oraz	pedagog	i	terapeutka	Anita	Kufel,	które	na	co	dzień	działają	z	Ulicą	Kreatywną.	

• Łącznie	zaangażowaliśmy	25	nauczycieli,	korepetytorów	i	mentorów	oraz	10	uczniów	wolontariuszy,	udzielających	
korepetycji	rówieśniczych.		

• Zorganizowaliśmy	25	warsztatów	/	spotkań	integracyjnych,	w	których	udział	wzięło	łącznie	510	uczestników,	w	tym	
np.:	warsztaty	 ZAPROJEKTUJ	 SWOJĄ	 ŚCIEŻKĘ	 KARIERY	 z	Marią	 Lachowicz-Bogunią	 kwalifikowanym	 coachem	 ICF,	
prezeską	 Fundacji	 Imperium	 Sportu,	warsztaty	 DZIAŁANIE	W	 ZESPOLE	 -	 PRACA	W	GRUPACH	 z	 Agatą	Otrębską	 -	
trenerką,	certyfikowaną	coach	 i	menedżerką,	WARSZTATY	TWÓRCZE	z	Krzysztofem	Płatkiem	-	wybitnym	bielskim	
polonistą,	znawcą	 literatury,	sztuki	 i	 filmu,	wykładowcą	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	w	Bielsku-Białej.	Na	małej	
scenie	 Teatru	 Polskiego	 w	 Bielsku-Białej	 nauczyciel	 inspirował	 młodzież	 do	 działania,	 nie	 tylko	 w	 dziedzinie	
dziennikarstwa,	ale	 i	 twórczości	 i	 kinematografii;	WARSZTATY	PSYCHOLOGICZNE	 -	wzmacnianie	poczucia	własnej	
wartości	 z	 Anną	 Fiedorek	 -	 psychoterapeutką	 poznawczo-behawioralną,	 terapeutką	 motywującą	 (Certyfikat	
Terapeuty	 Motywującego	 nr	 46	 Polskiego	 Towarzystwa	 Terapii	 Motywującej),	 Warsztaty	 KOMUNIKACJA	
MIĘDZYPOKOLENIOWA	z	Elżbietą	Krupą,	i	inne	

• 14	 grudnia,	 w	 dniu	 premiery	 #09	 numeru	 magazynu	 redakcjaBB	 w	 całości	 stworzonego	 przez	 młodych	 ludzi	 z	
Bielska-Białej,	 w	 obecności	 wielu	 gości,	 w	 tym	 Prezydenta	 Miasta	 Bielska-Białej	 p.	 Jarosława	 Klimaszewskiego,	
odbyło	się	podsumowanie	pierwszego	półrocza	projektu	Kto	To	Wie:	wolontariat	wzajemny.	Siła	w	różnorodności.	
Zaangażowani	 wolontariusze	 otrzymali	 oficjalne	 podziękowania	 oraz	 drobny	 upominek	 —	 bawełnianą	 torbę	
zaprojektowaną	przez	Zespół	Kreatywny.		

	
Oprócz	korepetycji	nauczycielskich,	rówieśniczych	i	wsparcia	mentorskiego,	uruchomiliśmy	równolegle	wolontariat	na	rzecz	
seniorów	mieszkających	w	Bielsku-Białej.	Już	pierwsze	spotkania	z	nimi	pozwoliły	na	ukierunkowanie	oczekiwań,	jakie	grupa	
społeczna	 ma	 w	 stosunku	 do	 młodych	 osób.	 Każde	 kolejne	 utwierdziło	 nas	 w	 przekonaniu,	 że	 oferta	 wolontariatu	
indywidualnego	 powinna	 być	 zastąpiona	 innym,	 bardziej	 integrującym	 oba	 środowiska	 rozwiązaniem.	 Głównie	 z	 tego	
względu	 postanowiliśmy	 rozpocząć	 współpracę	 z	 organizacjami,	 które	 w	 naszym	 mieście	 angażują	 największą	 liczbę	
seniorów:	 Stowarzyszenie	 Akademia	 Seniora	 oraz	 Uniwersytet	 Trzeciego	 Wieku	 Akademii	 Techniczno-Humanistycznej.	
Oprócz	 dwóch	 największych,	 zgromadziliśmy	 również	 bazę	 pozostałych	 organizacji,	 które	 swoimi	 działaniami	 obejmują	
seniorów.	Jesteśmy	w	stałym	kontakcie	i	wzajemnie	informujemy	się	o	organizowanych	integrujących	wydarzeniach.		
	
W	okresie	1.06-31.12.2018	roku	na	rzecz	integracji	międzypokoleniowej:		
	
1.	Zorganizowaliśmy	kampanię	dotyczącą	Budżetu	Obywatelskiego	miasta	Bielska-Białej	2019	wśród	Seniorów,	promującą	
ideę	 wpływu	 na	 lokalne	 środowisko	 i	 społeczność.	 W	 związku	 z	 elektronicznym	 głosowaniem,	 stworzyliśmy	 w	 naszej	
siedzibie	punkt	dla	wszystkich	seniorów,	którzy	chcieli	oddać	swój	głos,	a	nie	do	końca	wiedzieli	 jak.	Wspólnie	przeszliśmy	
przez	kolejne	etapy	głosowania,	pomagając	im	dopełnić	formalności.		
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2.	 Wzięliśmy	 czynny	 udział	 w	 Dniach	 Seniora	 organizowanych	 przez	 Urząd	 Miejski	 w	 Bielsku-Białej.	 Impreza	 plenerowa	
zgromadziła	rzeszę	seniorów	–	mieszkańców	naszego	miasta.	Wspólnie	z	młodymi	osobami	opowiedzieliśmy	im,	co	robimy	
w	 ramach	 realizowanych	 przez	 nas	 projektów:	 redakcjaBB,	 przedIPRACA	 oraz	 KtoToWie	 i	 jak	 możemy	 działać	 wspólnie,	
międzypokoleniowo.		
	
3.	Zorganizowaliśmy	dwukrotnie	warsztaty	z	komunikacji	międzypokoleniowej,	podczas	których	rozpracowywaliśmy	sposób	
porozumiewania	się	osób	młodych	i	seniorów.	To	właśnie	te	spotkania	zainspirowały	nas	do	zmiany	formy	wolontariatu	na	
rzecz	seniorów.	Okazało	się,	 że	osoby	te	chcą	dzielić	 się	swoją	historią,	utrwalić	 rodzinne	wspomnienia,	 integrować	się	w	
aktywny	sposób.	Dlatego	ukierunkowaliśmy	nasze	przyszłe	działania	m.in.	na	warsztaty	z	archiwizacji	fotografii	rodzinnych,	
wspólne	warsztaty	fotograficzne,	cykl	wywiadów	przeprowadzanych	z	seniorami	przez	młode	osoby,	wspólne	spotkania	pt.	
opowiedz	mi	swoją	historię,	które	pozwolą	na	wymianę	doświadczeń,	a	 także	zrozumienie	postrzegania	otaczającego	nas	
świata,	co	niewątpliwie	zależy	od	perspektywy,	punktu	widzenia.		
	
4.	 Odpowiedzieliśmy	 na	 prośbę	 o	 pomoc	 skierowaną	 ze	 strony	 Stowarzyszenia	 Akademia	 Seniora.	 Okazało	 się,	 że	
organizacja	 nie	 została	 uwzględniona	 na	 liście	 podmiotów,	 dla	 których	można	 odprowadzić	 1%	 podatku.	 Zdiagnozowany	
powód	pozwolił	na	wspólne	podjęcie	dalszych	kroków.		
	
5.	 Wspólnie	 świętowaliśmy	 premierę	 #08	 (czerwiec	 2018)	 oraz	 #09	 (grudzień	 2018)	 numeru	 magazynu	 redakcjaBB	
tworzonego	przez	młodych	ludzi	z	Bielska-Białej.	Wydarzenia,	na	których	pojawili	się	przedstawiciele	władz	miasta,	instytucji	
oraz	organizacji	pozarządowych,	co	pół	roku	cieszą	się	ogromnym	zainteresowaniem.	W	ostatnim	wydaniu	znalazł	się	także	
artykuł	 pt.	 „Różnice	 między	 pokoleniami”	 zrealizowany	 w	 ramach	 projektu	 Kto	 To	Wie.	 Tekst	 jest	 dostępny	 również	 w	
internetowym	wydaniu	naszego	magazynu	www.redakcjabb.pl/magazyn/09-jesien-zima-2018,	strony	56-57.		
	
6.	Zorganizowaliśmy	kameralny	koncert	Zofii	i	Jakuba	Koczur	pt.	„Dwanaście	Strun	Defila”.	Była	to	muzyczna	podróż	w	czasie	
i	opowieść	o	polskich	instrumentach	lutniczych,	zwłaszcza	gitarach,	produkowanych	w	Dolnośląskiej	Fabryce	Instrumentów	
Lutniczych	w	Lubinie.		
	
6.2.	Fundacja	w	okresie	sprawozdawczym	w	roku	2018	nie	prowadziła	odpłatnej	działalności	pożytku	publicznego.		
	
6.3.	Działalność	gospodarcza	fundacji	Zróbmy.To	
	
Od	początku	 istnienia	Fundacji	podejmujemy	również	działania	na	rzecz	pozyskania	klientów	i	realizacji	płatnych	zleceń	w	
celu	wypracowania	zysków,	które	w	całości	odprowadzamy	na	cele	społeczne,	 statutowe	Fundacji.	Z	powodzeniem	udaje	
nam	 się	 zdobywać	 klientów	 i	 realizować	 zlecenia	 w	 zakresie:	 projektowania	 stron	 internetowych	 (np.	
http://www.miasta.pl/kampania/),	projektowania	graficznego,	 copywritingu,	 tworzenia	 filmów	 (np.	http://bit.ly/2XFkUKI),	
PR,	obsługi	mediów	społecznościowych	i	in.	Działania	w	ramach	działalności	gospodarczej	kontynuowaliśmy	również	w	2018	
roku.	 Staramy	 się,	 by	 do	 realizacji	 zleceń	 odpłatnych	 angażować	 młodych	 ludzi,	 by	 zyskiwali	 w	 ten	 sposób	 pierwsze	
doświadczenie	zawodowe	oraz	formalne	–	przy	podpisywaniu	umów,	rozliczaniu	swojego	wynagrodzenia,	itp.	Chcemy	w	ten	
sposób	 zapewnić	 długofalowość	 naszych	 działań	 społecznych	 i	 uniezależnić	 się	 od	 dostępności	 grantów,	 jak	 również	
otworzyć	młodym	ludziom	drzwi	do	rynku	pracy.	
	

7. Odpisy	uchwał	zarządu	Fundacji	w	okresie	01.01.2018	r.	do	31.12.2018	r.	
	

W	2018	roku	Zarząd	Fundacji	przyjął	następujące	uchwały:	
-	2018_06_21	Uchwała	1/2018	Zarządu	Fundacji	w	przedmiocie	ubiegania	się	przez	Fundację	o	status	organizacji	pożytku	
publicznego	
-	2018_06_21	Uchwała	2/2018	Zarządu	Fundacji	w	przedmiocie	kodów	PKD	działalności	statutowej		
-	2018_06_21	Uchwała	3/2018	Zarządu	Fundacji	w	przedmiocie	przyjęcia	tekstu	jednolitego	Statutu	
-	2018_06_22	Uchwała	4/2018	Zarządu	Fundacji	w	sprawie	zmiany	adresu	siedziby	Fundacji		
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8. Personel	organizacji	pożytku	publicznego	w	okresie	sprawozdawczym	
	
W	 2018	 roku,	 w	 Fundacji	 zatrudniona	 była	 1	 osoba	 na	 umowę	 o	 pracę	 w	 wymiarze	 pełnego	 etatu	 na	 stanowisku	
Koorynatorki	Projektu	oraz	4	na	umowę	zlecenie	w	niepełnym	wymiarze	godzin,	3	na	stanowiskach	Koordynatorów	Projektu	
a	 jedna	 –	 Asystentki	 Projektu.	 Żadna	 z	 tych	 osób	 nie	 była	 zatrudniona	 wyłącznie	 w	 działalności	 gospodarczej.	 Fundacja	
oprócz	tego	skupia	wokół	siebie	specjalistów,	którzy	włączają	się	w	naszą	działalność:	osoby	z	bardzo	bogatym	i	wieloletnim	
dorobkiem	 w	 zakresie	 aktywizacji	 społecznej,	 animacji	 społeczno-kulturalnej,	 animacji	 wolontariatu,	 współpracy	
międzysektorowej.	 Z	 częścią	 z	 nich	 podejmujemy	 współpracę	 odpłatną	 (umowy	 zlecenia,	 o	 dzieło,	 faktury).	 Część	 to	
wolontariusze.	W	sumie,	na	przestrzeni	roku,	to	około	20	osób.		
	

9. Wynagrodzenia	w	okresie	sprawozdawczym	(łączna	kwota	wynagrodzeń	z	podziałem	na	umowy	o	pracę	i	umowy	
cywilnoprawne	 oraz	 wysokość	 przeciętnego	 i	 najwyższego	 wynagrodzenia	 wypłacona	 pracownikom,	 członkom	
zarządów,	członkom	organu	nadzoru):	

	
Łączna	kwota:		 	 52.063,48			

	
W	tym:	

Umowy	o	pracę:		 	 12.600,00	
Umowy	cywilnoprawne:	 39.463,48	
Przeciętne	–	pracownicy:		 861,70	
Przeciętne	organ	nadzoru:	1.640,00	
Najwyższe	pracownicy:		 2.100,00	
Najwyższe	organ	nadzoru:	3.900,00	

	
Fundacja	 w	 roku	 2018	 nie	 wypłaciła	 członkom	 zarządu	 żadnego	 wynagrodzenia	 z	 tytułu	 pełnonej	 funkcji.	 Fundacja	 nie	
wypłaciła	również	żadnych	nagród,	premii	ani	innych	świadczeń.	
	

10. Korzystanie	 z	 uprawnień	 w	 okresie	 sprawozdawczym	 (w	 tym	 dziale	 wymienione	 są	 takie	 przywileje	 organizacji	
pożytku	publicznego	jak	zwolnienia	z	podatków,	opłat	sądowych	ale	także	korzystanie	z	uprawnień	do	nabywania,	
użytkowania	wieczystego	na	szczególnych	zasadach	nieruchomości	Skarbu	Państwa)	-	nie	dotyczy	
	

11. Informacja	o	udzielonych	przez	organizację	pożyczkach	pieniężnych	w	okresie	sprawozdawczym	-	nie	dotyczy	
	

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

	
13. Informacja	 dotycząca	 realizowanych	 przez	 organizację	 pożytku	 publicznego	 zamówień	 publicznych	 w	 okresie	

sprawozdawczym	(podaje	się	nazwy	kwoty	zamówień)	–	nie	dotyczy	
	

14. Informacje	uzupełniające	(m.in.	wykaz	spółek	w	których	organizacja	ma	20%	udziałów,	wykaz	fundacji	których	jest	
fundatorem,	informacje	o	kontrolach	prowadzonych	w	okresie	sprawozdawczym)	–	nie	dotyczy	

	
15. Przychody	i	koszty	organizacji	pożytku	publicznego	w	okresie	sprawozdawczym:		

	
Informacja	o	wysokości	uzyskanych	przychodów:	
Darowizny			 	 	 16.164,40	
Dotacja								 	 	 67.275,00	
Działalność	gospodarcza			 51.820,00		
Z	1	%		 	 	 	 nie	dotyczy	
Spadek	 	 	 	 nie	dotyczy	
Zapis	 	 	 	 nie	dotyczy	
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Wszystkie	uzyskane	i	wskazane	przychody	miały	formę	przelewu.	
	
Procentowy	stosunek	przychodu	osiągniętego	z	działalności	gospodarczej	do	przychodu	osiągniętego	z	
pozostałych	źródeł:	38%	

	
Informacja	o	poniesionych	kosztach:	
Amortyzacja	 	 	 2.140,20	
Zużycie	materiałów			 	 13.458,54	
Usługi	obce															 	 49.846,66	
Wynagrodzenia									 	 52.063,48			
Ubezpieczenia	(ZUS)			 	 5.534,75	
Pozostałe																					 	 4.004,00	
Z	1	%		 	 	 	 nie	dotyczy	
	

	

	

	

	

Wprowadzenie	do	sprawozdania	finansowego	za	rok	2018	

	

1. Sprawozdanie	jednostki	-	ZRÓBMY.TO,	ul.	Krasińskiego	5A/18,	43-300	Bielsko-Biała,	KRS	0000603456	

2. Czas	trwania	działalności	jednostki	-		nieokreślony	

3. Okres	objęty	sprawozdaniem	finansowym	–	01.01.2018		-		31.12.2018	rok	

4. Sprawozdanie	sporządzone	zostało	przy	założeniu	kontynuacji	działalności	

5. Stosowane	metody	wyceny	Aktywów	i	Pasywów:	

Metody	wyceny	Aktywów:	

-	środki	trwałe	wycenione	są	w	cenie	nabycia	pomniejszonej	o	wartość	umorzenia.	

Fundacja	 stosuje	 dla	 środków	 trwałych	 o	 wartości	 przekraczającej	 10.000,00,-zł.	 liniową	 metodę	 amortyzacji	 środków	

trwałych	 i	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych,	 oraz	 ustala	 zasady,	 stawki	 i	 okresy	 amortyzacji,	 uwzględniając	 okres	

użyteczności	ekonomicznej	środka	trwałego	lub	wartości	niematerialnej	i	prawnej.	

-	środki		pieniężne	oraz	rozliczenia	międzyokresowe	wycenione	są	w	wartości	nominalnej	

-	należności	wycenione	są	w	kwocie	wymaganej	zapłaty.	

Metody	wyceny	Pasywów:	

-	zobowiązania	wycenione	są	w	kwocie	wymaganej	zapłaty	

-	rozliczenia	międzyokresowe	wyceniane	są	w	wartości	nominalnej	

Sprawozdanie	sporządzone	jest	wg	załącznika	nr	6	Ustawy	o	Rachunkowości	

	



ZRÓBMY.TO

ul.Zygmunta Krasińskiego 5A/18
43-300 Bielsko-Biała

 Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 11 265,76 83 439,40
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 11 265,76 83 439,40
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 6 919,74 107 044,87
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 919,74 0,00
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 4 346,02 -23 605,47 

D. Przychody z działalności gospodarczej 24 307,93 51 820,00
E. Koszty działalności gospodarczej 15 931,09 17 900,15
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 8 376,84 33 919,85

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 2 102,61

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 12 722,86 8 211,77

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 4 076,00 27,36

K. Przychody finansowe 75,00 0,00
L. Koszty finansowe 69,50 122,37

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 8 652,36 8 062,04
N. Podatek dochodowy 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 8 652,36 8 062,04

Bielsko-Biała  15.03.2019 r.................................................
                 (miejsce i data sporządzenia)

Olga Suwaj..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

 ...............................................................

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zarząd Jednostki

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



ZRÓBMY.TO

ul.Krasińskiego 5A/18
43-300 Bielsko-Biała

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA

Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 6 242,36 4 102,16

   I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 242,36 4 102,16
   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 5 658,89 16 747,05

   I. Zapasy 0,00 0,00
   II. Należności krótkoterminowe 1 600,00 115,42
   III. Inwestycje krótkoterminowe 3 937,25 16 631,63
    1.  Środki pieniężne 3 937,25 16 631,63
    2.  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 121,64 0,00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Aktywa razem 11 901,25 20 849,21

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów
1

A. FUNDUSZ WŁASNY 11 425,05 19 487,09

   I. Fundusz statutowy 3 000,00 3 000,00
   II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -227,31 8 425,05
   IV. Zysk (strata) netto 8 652,36 8 062,04

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 476,20 1 362,12

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 476,20 1 362,12
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 11 901,25 20 849,21

Bielsko-Biała 15.03.2019 r.
                 (miejsce i data sporządzenia)

Olga Suwaj
                 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zarząd Jednostki

............................................



Informacje	uzupełniające	do	bilansu:		

1) kwota	wszelkich	zobowiązań	finansowych,	w	tym	z	tytułu	dłużnych	instrumentów	finansowych,	gwarancji	i	
poręczeń	lub	zobowiązań	warunkowych	nieuwzględnionych	w	bilansie,	ze	wskazaniem	charakteru	i	formy	
wierzytelności	zabezpieczonych	rzeczowo;	wszelkie	zobowiązania	dotyczące	emerytur	oraz	jednostek	
powiązanych	lub	stowarzyszonych	są	ujawniane	odrębnie,	-	jednostka	nie	posiada	

2) kwota	zaliczek	i	kredytów	udzielonych	członkom	organów	administrujących,	zarządzających	i	nadzorujących,	ze	
wskazaniem	oprocentowania,	głównych	warunków	oraz	wszelkich	kwot	spłaconych,	odpisanych	lub	
umorzonych,	a	także	zobowiązań	zaciągniętych	w	ich	imieniu	tytułem	gwarancji	i	poręczeń	wszelkiego	rodzaju,	
ze	wskazaniem	kwoty	ogółem	dla	każdej	kategorii,	-	nie	dotyczy	

3) o	udziałach	(akcjach)	własnych,	w	tym:		
a)	przyczyna	nabycia	udziałów	(akcji)	własnych	dokonanego	w	roku	obrotowym,	
b)	liczba	i	wartość	nominalna	nabytych	oraz	zbytych	w	roku	obrotowym	udziałów	(akcji),	a	w	przypadku	braku	
wartości	nominalnej,	ich	wartość	księgowa,	jak	też	część	kapitału	podstawowego,	którą	te	udziały	(akcje)	
reprezentują,	
c)	w	przypadku	nabycia	lub	zbycia	odpłatnego,	równowartość	tych	udziałów	(akcji),	
d)	liczba	i	wartość	nominalna	lub,	w	razie	braku	wartości	nominalnej,	wartość	księgowa	wszystkich	udziałów	
(akcji)	nabytych	i	zatrzymanych,	jak	również	część	kapitału	podstawowego,	którą	te	udziały	(akcje)	
reprezentują.	
-	nie	dotyczy	

4) uzupełniające	dane	o	aktywach	i	pasywach	
Na	aktywa	składają	się	:	
Środki	trwałe	stanowi	komputer	będący	wyposażeniem	Fundacji	

Środki	obrotowe:	
-	środki	pieniężne	w	kasie	oraz	na	rachunkach	bankowych	 16.631,63										
-	należności	stanowi	nadpłata	faktury	

							Na	pasywa	składają	się:	
-	wynik	finansowy	z	lat	poprzednich	 	 	 8.425,05	

							Wynik	finansowy	z	roku	bieżącego	 	 	 	 8.062,04			
-	zobowiązanie	z	tyt.	Podatków	 	 	 	 383,00	
-	zobowiązanie	z	tyt.	ZUS		 	 	 	 879,12		
-	zobowiązanie	z	tyt.	Wynagrodzeń	 	 	 100,00		

5) informacje	o	strukturze	zrealizowanych	przychodów	ze	wskazaniem	źródeł	
Przychody	z	działalności	statutowej	nieodpłatnej	stanowią:			
-	dotacje	 	 	 	 	 	 67.275,00			
-	darowizny		 	 	 	 	 	 16.164,40	
Przychody	z	działalności	gospodarczej	wynoszą	 	 51.820,00	

6) informacje	o	strukturze	kosztów	
Koszty	działalności	statutowej	nieodpłatnej	
-	wydatki	z	dotacji																																																																 67.275,00	
-	projekty	własne																		 	 	 	 35.969,87	
-	wpłacone	stypendia																						 	 	 	 3.800,00	
Koszty	działalności	gospodarczej	wyniosły												 	 17.900,15	
Koszty	ogólnego	Zarządu																																														 	 2.102,61	
Pozostałe	koszty																																																								 	 149,73	

7) Inne	informacje	o	istotnym	wpływie	na	sytuację	finansową	organizacji:	brak			

8) Fundacja	w	2018	roku	nie	dysponowała	środkami	z	tytułu	1%.	Do	ich	zbiórki	była	upoważniona	dopiero	od	
2019	r.	


