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Sprawozdanie z działalności Fundacji ZRÓBMY.TO 

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

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 stanowili:  

Prezes Zarządu –  Dominik Kaczmarczyk 

Członkini Rady Fundacji  – Maja Dębowska-Sawaryn 

Członek Rady Fundacji  – Maria Połata 

Członek Rady Fundacji  –  Mateusz Sawaryn 

 

Od 4 grudnia 2019 roku władze fundacji działają w następującym składzie: 

Prezeska Zarządu – Mariia Zhyltsova 

Członkini Rady Fundacji  – Alicja Jakimów-Górka 

Członkini Rady Fundacji  – Monika Kuczmierczyk 

Członkini Rady Fundacji  – Anna Cieśla 

 

Od 18 grudnia 2020 r. władze fundacji działają w następującym składzie: 

Prezeska Zarządu – Marzena Kocurek  

Członkini Rady Fundacji  – Alicja Jakimów-Górka 

Członkini Rady Fundacji  – Monika Kuczmierczyk 
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Członkini Rady Fundacji  – Anna Cieśla 

 

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).  

 

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; 
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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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 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. Niestety, w związku z 

restrykcjami wprowadzonymi przez rząd z powodu pandemii COVID-19 oraz koniecznością całkowitego zamknięcia siedziby 

fundacji w okresie 12.03-31.05.2020 zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia wszystkich zaplanowanych na ten czas działań do 

przestrzeni internetowej, bazując na pracy zdalnej zespołu i mentorów/mentorek oraz młodych uczestników i uczestniczek 

projektu. W tym celu, aby wzmocnić członków zespołu fundacji pod kątem zwiększenia wiedzy i kompetencji cyfrowych oraz 

narzędzi internetowych ułatwiających codzienną pracę i kontakt z uczestnikami projektu, skorzystaliśmy ze wsparcia 

zaprzyjaźnionych specjalistów-informatyków. W ramach wolontariatu zespół wziął udział w warsztatach z zakresu poznania 

zasad działania w Internecie, w tym też kwestii sprzętowych, dźwiękowych i wideo oraz transmisji wydarzeń. Zdobyte 

umiejętności zostały wykorzystane w dalszej pracy w ramach projektu oraz znacząco ułatwiły pracę w trakcie obowiązujących 

pandemicznych ograniczeń.              

W 2020 r. prowadziła następujące działania:                                                                                                                                                                                             

6.1. W styczniu i lutym 2020r. fundacja kontynuowała działania w ramach projektu Youth Beyond the Borders, organizując 

warsztaty m.in. ze specjalistami w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, wielokulturowości i migracji (dr Rafał Cekiera z 

Uniwersytetu Śląskiego) oraz dr Rafałem Matyją, ekspertem w dziedzinie obywatelsko-społecznych wyzwań współczesności. 

Kontynuacją tych spotkań były warsztaty z dziedziny pisarstwa społecznego i reportażu, prowadzone przez pisarkę i 

aktywistkę Annę Cieplak oraz specjalizującego się w reportażu Piotra Tomzę. Kolejnym działaniem były warsztaty z 

tworzenia portfolio online. W ramach działań skierowanych do dziewczyn odbyły się warsztaty „Zmapuj siebie”, 

prowadzone przez Paulinę Łoś. Podsumowując, między sierpniem 2019 r. a lutym 2020r. odbyło się łącznie ponad 110 

warsztatów i spotkań w ramach projektu Youth Beyond The Borders.  

 

6.2. Nowym zadaniem fundacji w 2020 r. było uruchomienie i prowadzenie w okresie 16 stycznia-31 grudnia 2020 r. 

pilotażowego Centrum Aktywności Społecznej (CAS) o nazwie „Centrum Miasta” dofinansowanego przez Urząd Miejski w 

Bielsku-Białej, skierowanego do mieszkańców Bielska-Białej i osób uczących się w naszym mieście, w szczególności osób 

młodych w wieku 15-25. Centrum Aktywności Społecznej „Centrum Miasta” było prowadzone w oparciu o metodologię  

angażowania partycypacyjnego, wypracowanego przez 6 lat działalności naszej fundacji lokalnie na rzecz młodych ludzi. W 

ramach realizacji zadania, którego głównymi odbiorcami były osoby młode, od 16 stycznia 2020 r. zaczęliśmy tworzyć 

otwartą przestrzeń, tj. miejsce, do którego osoby młode mogły przychodzić i korzystać ze wszystkich założonych w projekcie 

form wsparcia. Udostępniana przestrzeń uwzględniała cztery sale biurowo-warsztatowe, zaplecze kuchenno-sanitarne oraz 

zagospodarowany ogródek, a także możliwość korzystania z wyposażenia (w tym: Internetu, sprzętu fotograficznego, 

tabletów graficznych, 3 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć, filmów, projektowania 

graficznego itp.). W ramach projektu zostało przeprowadzonych łącznie 220 godzin ogólnodostępnych wydarzeń 

edukacyjnych, rozwojowych i aktywizacyjnych oraz 300 godzin mentorskiego wsparcia indywidualnego i grupowego – 

zarówno stacjonarnych, jak i online, w których udział wzięły osoby młode. Uruchomienie działań zdalnych było związane 
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restrykcjami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 oraz koniecznością całkowitego zamknięcia siedziby fundacji 

od 12 marca do 31 maja 2020 r. W ramach działań stacjonarnych i zdalnych przeprowadzono m.in. warsztaty dziennikarskie, 

warsztaty z planowania własnej przyszłości, psychologiczne, teatralne i filozoficzne. Ponadto, ze względu na trudną sytuację, 

zostały zorganizowane warsztaty na temat kryzysu i radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Mimo pandemii, siedzibę fundacji 

odwiedziło w 2020r. prawie 2000 osób (w czasie, gdy było to możliwe i redakcja mogła działać stacjonarnie), a fizyczna 

przestrzeń i sprzęt zostały użyczone 21 organizacjom, grupom nieformalnym i prywatnym osobom.  

 

Fundacja prowadzi tylko nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

6.3. W ramach swojej działalności nieodpłatnej, w 2020 roku, Fundacja ZRÓBMY.TO realizowała następujące projekty: 

6.3.1. redakcjaBB 
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Projekt redakcjaBB skupia kreatywnych młodych ludzi z Bielska-Białej i okolic. Wspólnie, przy wsparciu mentorów/-ek, 

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 100 młodych 

osób, a ponad 500 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 

siedzibę przy ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej. Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 19. 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.  

 

Fundacja Zróbmy.To kontynuowała realizację projektu redakcjaBB, w ramach którego zostały wydane dwa kolejne numery 

magazynu: #11 w czerwcu 2020r. oraz #12 w grudniu 2020r. Projekt skupia ok. 100 aktywnych i kreatywnych młodych ludzi z 

Bielska-Białej i okolic, którzy ze wsparciem mentorów/-ek przygotowują teksty, grafiki i zdjęcia, które zostają opublikowane 

w magazynie. Ponad 500 osób jest skupionych w społeczność on/offline (prywatna grupa na Facebooku). W wydanie 

magazynu zaangażowaliśmy ponad 100 młodych osób w wieku 15-25 lat, które w ramach grupy dziennikarskiej, graficznej, 

fotograficznej i medialno-filmowej, pod okiem mentorów zdalnie tworzyły artykuły, fotografie, grafiki i filmy oraz 

zaangażowały się w skład magazynu i jego końcowy wygląd, pracując w ramach warsztatów kreatywnych i obywatelskich, a 

przede wszystkim warsztatów dziennikarskich z zakresu edycji i korekty tekstu, kreatywnego pisania, sztuki realizacji wywiadu 

oraz warsztatów graficznych, nabywając niezbędne praktyczne kompetencje. Strona internetowa projektu: redakcjaBB.pl 

oraz profil na Facebooku: fb.com/redakcjaBB (ponad 5000 osób śledzących) 

 

6.3.2 „redakcjaBB – warsztaty twórcze”  

Projekt “redakcjaBB - warsztaty twórcze” dofinansowany ze środków Wydziału Kultury i promocji Urzędu Miejskiego w 
Bielsku-Białej realizowaliśmy od 3 lutego do 8 grudnia 2020 roku. Głównymi odbiorcami projektu byli młodzi ludzie z Bielska-
Białej i okolic, zainteresowani dziennikarstwem, tworzeniem zdjęć, filmów i grafik. Zadanie dotyczyło przeprowadzenia 80 h 
warsztatów kreatywnych dla grupy 50 uczestników w przedziale wiekowym 13-23 lata: uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty audiowizualne, literacko-dziennikarskie, 
performatywne oraz obywatelskie, zarówno w siedzibie Fundacji Zróbmy.To (ul. Krasińskiego 5A/18, 43-300 Bielsko-Biała), 
jak i online ze względu na panującą pandemię COVID-19 oraz związane z nią i wprowadzone przez nas zasady i ograniczenia 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.  
 

 
 

https://redakcjabb.pl/redakcja/
http://www.redakcjabb.pl/
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W ramach przeprowadzonych warsztatów kreatywnych i obywatelskich, a przede wszystkim warsztatów dziennikarskich z 
zakresu edycji i korekty tekstu, kreatywnego pisania, sztuki realizacji wywiadu oraz warsztatów graficznych) ponad 100 
młodych osób nabyło niezbędne praktyczne kompetencje do tworzenia treści do  11 numeru magazynu redakcjaBB, którego 
premiera online miała miejsce w dniu 27 czerwca 2020 r..  
 

Premierze numeru 11 towarzyszył e-book „Podróżuj z głową”, którego autorką i inicjatorką była Karolina Rączka, która 

postanowiła – mimo zamknięcia granic i zakazów dotyczących przemieszczania się – wykorzystać swój wolny czas i poznać 

oraz przeprowadzić zdalnie wywiady z osobami, które są dla młodzieży ikonami w umiejętnym podróżowaniu po 

współczesnym świecie. W ramach premiery odbyły się: spotkanie z podróżnikiem Bartłomiejem Sembolem, wywiad z aktorem 

Piotrem Sikorą i spotkanie z blogerką i influencerką Joanną Glogazą. Atrakcją wieczoru był koncert etno-elektro muzyka 

GOORALa.  

 
Magazyn w wersji online, a także dodatek do magazynu w postaci e-booka o nazwie “Podróżuj z głową” dostępne są na 
stronie: www.redakcjabb.pl/magazyn 
 

http://www.redakcjabb.pl/magazyn
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Dodatkowo, poprzez udział w warsztatach teatralnych i filmowych, uczestnicy i uczestniczki projektu również nabyli i rozwinęli 
umiejętności i kompetencje obywatelskie. Poznane poczucie sprawczości skłoniło uczestników projektu do aktywnego udziału 
w dalszych działaniach. M.in. w wyniku udziału w warsztatach teatralnych powstał spektakl teatralny o nazwie “Świąteczna 
opowieść” na podstawie noweli “Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa, który został stworzony w całości zdalnie przez 10 
młodych osób, przy wsparciu prowadzącej i zespołu Fundacji Zróbmy.To. Dzięki zaangażowaniu młodzieży i udziałowi w 
stacjonarnych i zdalnych zajęciach filmowych powstał również film autorstwa Zofii Siwy o nazwie “2020”.  
 
 

 

https://www.facebook.com/redakcjaBB/videos/2007645639384870/
https://www.facebook.com/redakcjaBB/videos/2007645639384870/
https://www.youtube.com/watch?v=lETkxFFyuTk&t=2s
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Wydarzenie prezentujące twórczość młodych ludzi przeprowadzone w dn. 27 czerwca 2020 roku, tj. premierę #11 numeru 
magazynu redakcjaBB ze względu na specyfikę sytuacji i obostrzenia pandemiczne odbyło się online i było transmitowane na 
profilu Facebook fb.com/redakcjabb. Łącznie udostępnione transmisje zbudowały zasięg prawie 13,000 użytkowników, 
wygenerowały ponad 1,500 interakcji, a opublikowane tego dnia treści obejrzano ponad  4,000 razy. 
 

Po premierze rozpoczęliśmy realizację audiodeskrypcji #11 numeru magazynu, skierowanej przede wszystkim do osób 

starszych oraz niewidomych i słabowidzących. W jej wyniku powstało łącznie 41  nagrań, które audiodeskrybują 80 stron 

magazynu i są dostępne dla wszystkich chętnych na stronie projektu redakcjaBB w zakładce "Magazyn" lub na redakcyjnym 

kanale YouTube w playliście "Audiodeskrypcja #11 magazynu redakcjaBB”.  
 
Premiera #12 magazynu redakcjaBB ze względu na specyfikę sytuacji i obostrzenia pandemiczne odbyła się 17 grudnia 2020r. 
również online i była transmitowane na profilu Facebook fb.com/redakcjabb. Wydaniu #12 magazynu towarzyszył dodatek - 

e-book psychologiczny „Lubię, Szanuję, Akceptuję – Siebie”, zawierający teksty psycholożek i trenerek, dotykający m.in. 

problemów samoakceptacji, izolacji w pandemii i dobrostanu psychicznego. W dniu premiery online #12 numeru magazynu 

„redakcjaBB”, która odbyła się w dn. 19 grudnia 2020 r., było z nami łącznie 10,550 użytkowników i użytkowniczek, a relacje 

obejrzano ponad 6500 razy. 
 

Oba magazyny w wersji online, a także dodatki do nich są dostępne na stronie: www.redakcjabb.pl/magazyn.  
 

6.4. Fundacja w okresie sprawozdawczym w roku 2019 nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.  

 

6.5. Działalność gospodarcza fundacji Zróbmy.To 

 

Od początku istnienia Fundacji podejmujemy 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, projektowania graficznego, 

copywritingu, tworzenia filmów, PR, obsługi mediów społecznościowych i in. Działania w ramach działalności gospodarczej 

kontynuowaliśmy również w 2020 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 

https://redakcjabb.pl/magazyn/11-wiosna-lato-2020
https://www.youtube.com/channel/UCBfjtGjzZWq7J7LEfBKGUvA
https://www.youtube.com/channel/UCBfjtGjzZWq7J7LEfBKGUvA
http://www.redakcjabb.pl/magazyn
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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. 

 

W ramach działalności gospodarczej w 2020 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przygotowaliśmy „Program na 

rzecz młodych ludzi w Bielsku-Białej”, będący kontynuacją i efektem przeprowadzonych w poprzednim, 2019 r., badań opinii 

młodych ludzi w naszym mieście. Badania miały charakter procesu partycypacyjnego. Czynny udział w nim wzięło ponad 2000 

młodych mieszkanek i mieszkańców Bielska-Białej: uczniów i uczennic 24 bielskich szkół ponadpaństwowych oraz studentek 

i studentów. W wyniku tamtych prac powstał „Raport z badań dotyczących potrzeb i sytuacji młodzieży w Bielsku-Białej wraz 

z diagnozą stanu aktualnego w kontekście trendu depopulacji”.  

 

Zaprezentowane w „Programie na rzecz młodych ludzi w Bielsku-Białej” propozycje rozwiązań skierowane do młodych ludzi 

w wieku 15–30 lat odpowiadają na ich realne i rzetelnie zdiagnozowane potrzeby. Niektóre z nich bazują na sprawdzonych 

rozwiązaniach i dobrych praktykach zarówno z Polski, jak i zagranicy, wyszukanych w trakcie obszernych badań. W ich 

wypracowaniu brali udział również młodzi ludzie – nasi eksperci i ekspertki, opiniując je i konsultując. Ich uczestnictwo w 

pracach nad rozwiązaniami było gwarancją, że na każdym etapie będą nam towarzyszyły ich perspektywa i doświadczenia.  

 

Podstawą naszych prac nad Programem były konsultacje eksperckie z młodymi ludźmi – prowadzone w reprezentatywnym 

gronie, z nastawieniem na pogłębianie i wnikliwe analizowanie wybranych aspektów działań (np. propozycje rozwiązań 

dotyczących Młodzieżowej Rady Miasta opiniowały osoby działające w MRM obecnej kadencji). Ze względu na związane z 

pandemią ograniczenia konsultacje i warsztaty z 30 młodymi ludźmi zostały przeprowadzone w formie ankiet online oraz 

zogniskowanych wywiadów grupowych, realizowanych za pośrednictwem wideokonferencji. 
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W czerwcu wyniki naszej kilkumiesięcznej pracy oraz założenia Programu zostały zaprezentowane na spotkaniu, w którym 

wziął udział Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miejskiego 

w Bielsku-Białej. Przedstawiliśmy na nim propozycje działań na rzecz młodych ludzi w naszym mieście.  
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7. Odpisy uchwał zarządu Fundacji w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

W 2020 roku Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały: 

- 18/12/2020 Uchwała 1/2020 w sprawie odwołania Prezeski Zarządu Fundacji, 

- 18/12/2020 Uchwała 2/2020 w przedmiocie powołania Prezeski Zarządu Fundacji  

 

8. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

W 2020 roku, w Fundacji zatrudniona była 1 osoba na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku 

Koordynatorki Projektu/Dyrektorki Fundacji. Również zatrudnione były 35 osób na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze 

godzin. Żadna z tych osób nie była zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej. Oprócz tego Fundacja skupiła wokół 

siebie specjalistów, którzy włączają się w naszą działalność: osoby z bardzo bogatym i wieloletnim dorobkiem m.in. 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 2020 roku było ich około 40. 

 

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: 207518,13 zł 

W tym: 

Umowy o pracę: 51882,00 zł 

Umowy cywilnoprawne: 155636,13 zł 

Przeciętne – pracownicy: 1374,29 zł 

Przeciętne organ nadzoru: 0,00 

Najwyższe pracownicy: 4.328,00 zł 

Najwyższe organ nadzoru: 0,00 

 

Fundacja w roku 2020 nie wypłaciła członkom zarządu żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej 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 – 

Realizacja trzech projektów. Łączna kwota dofinansowania: 223265,00 zł 

Całość przyznanych dotacji została wykorzystana. 

 

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

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Darowizny: 33691,12 zł 

Dotacja: 223190,00 zł 

Działalność gospodarcza: 59785,00 zł 

Z 1 %: 12194,80 zł 

Pozostałe (COVID-19): 15898,19 zł 

Spadek nie dotyczy 

Zapis nie dotyczy 

 

Uzyskane i wskazane przychody miały formę przelewu (33691,12 zł) oraz darowizny pieniężnej (0,00 zł). 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 

źródeł: 18,18 % 

 

Informacja o poniesionych kosztach: 

Amortyzacja 0,00 zł 

Zużycie materiałów 22743,40 zł 

Usługi obce 64299,92 zł 

Wynagrodzenia 207518,13 zł 

Ubezpieczenia (ZUS) 17771,24 zł 

Pozostałe 5148,65 zł 

Z 1 % 0,00 zł 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020 

 

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 – 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 

 

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 


