SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019
1. Fundacja dla Rodaka, siedziba: ul. Jaroszyka 1/7, 10-687 Olsztyn (NIP 7393896562,
REGON 366868924, KRS 0000669971).
Zarząd: Joanna Wilk-Yaridiz (prezes),
Rada: Halina Szymańska, Agnieszka Kamińska, Alina Gumkowska.
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej, społecznej i niesienie
pomocy oraz wspieranie Polaków z Kazachstanu oraz Polaków i Polonii,
zamieszkujących w krajach byłego ZSRR, byłego bloku komunistycznego w Europie
Środkowej i Wschodniej, w Polsce i na świecie poprzez podejmowanie działań na
rzecz:
a) podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego,
polskiej kultury i tradycji narodowych,
b) poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
c) tworzenia przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi i
narodami kraju zamieszkania Polaków,
d) pozyskiwania środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w
pomocy dla Polaków na Wschodzie,
e) pozyskiwania środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie do współdziałania w
promocji polskich interesów gospodarczych,
f) ochrony i promocji zdrowia.
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2. Fundacja dla Rodaka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dn.
24.03.2017 r.

Działania prowadzone przez Fundację dla Rodaka w 2019 r.:
•

Książka dla Rodaka – zbiórka polskich książek dla Rodaków z Kazachstanu i Kresów oraz
krajów na Wschodzie, a także dla szkół, bibliotek, przedszkoli, domów pomocy społecznej i
podobnych placówek w Polsce. Do chwili obecnej zebraliśmy i przekazaliśmy Rodakom ponad
30 tys. książek.

•

Autorzy

dla

Rodaka

–

przekazywanie

przez

polskich

Autorów

swoich

książek

z dedykacjami dla Polaków z Kazachstanu. Do chwili obecnej autorzy przekazali 382 książki.
•

Wydawnictwa dla Rodaka – przekazywanie przez wydawnictwa polskich książek dla Polaków
z Kazachstanu, Kresów i Wschodu. Do chwili obecnej 17 wydawnictw i księgarni przekazało
książki.

•

Kibice dla Rodaka – kibice, którzy podążają za naszą reprezentacją zabierają polskie książki
dla Rodaków. Do Kazachstanu zawieźli prawie 130 kg, do Rumunii 100 kg, do Armenii 120 kg,
do Moskwy ok. 100 kg i do Macedonii ok. 50 kg.

•

Kartka dla Rodaka – polega na wysyłaniu do Rodaków zamieszkałych poza granicami kraju,
własnoręcznie wykonanych głównie przez dzieci, świątecznych kartek pocztowych. Mamy już
za sobą 7 edycji tej akcji.

•

Spotkania dla Rodaka – organizowanie spotkań z pisarzami, podróżnikami i innymi ciekawymi
ludźmi. Odbyło się już 16 spotkań autorskich z: Adrianem Grzegorzewskim, Joanną Jax (w:
Biskupcu, Rębowie gm. Wyszogród, Słupnie, 2x w Olsztynie, w Karagandzie w Kazachstanie i w
Wilnie na Litwie), Anną Sakowicz, Pawłem Jaszczukiem, Renatą Kosin, Przemysławem
Borkowskim, Wiolettą Sawicką, Heleną Piotrowską i Małgorzatą Manelską

oraz jedno

spotkanie z poezją ks. Twardowskiego z poetą - Rodakiem z Rumunii.
•

Lekcja dla Rodaka – polega na organizowaniu lekcji dla dzieci i młodzieży poświęconych
historii Polaków w Kazachstanie, na Kresach, Zesłańców na Syberię oraz o podobnej tematyce.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 lekcje przeprowadzono w 99 szkołach, placówkach
edukacyjnych itp. w całej Polsce. W chwili obecnej trwa edycja 2019/2020.

•

Pomoc dla Rodaka – udzielanie stypendiów dla 50 Rodaków studiujących w Polsce oraz
szukanie pracy dla Rodaków z Kazachstanu (aktualnie Fundacja zapewniła trzy miejsca pracy).

•

Majówka dla Rodaka i Weekendy dla Rodaka – organizowanie na Warmii polskim studentom
z Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy oraz Repatriantom wypoczynku podczas
weekendów, ferii i przerw świątecznych. W 2019 r. odbyło się 6 takich spotkań.
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•

Wyprawka dla Rodaka – zbiórka przyborów szkolnych dla naszych najmłodszych Rodaków z
Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi.

•

Wakacje dla Rodaka – zorganizowanie wypoczynku letniego najmłodszym Rodakom z
Kazachstanu. Odbyły się trzy edycje tej Akcji: w 2017 r., 2018 r. i 2019 r.

•

Gmina dla Rodaka – projekt polegający na zachęcaniu gmin do przyjmowania repatriantów
(aktualnie stan wiedzy na temat repatriacji w ogromnej ilości gmin jest niewielki i naszym
celem jest przekonanie włodarzy, że repatriant to nasz Rodak, że gmina przyjmując go może
liczyć na dotacje od państwa i nie musi obawiać się, że to na jej barkach będzie utrzymanie
repatrianta itp. itd.).

•

Przedszkole dla Rodaka – otwarcie w 2018 r. i utrzymanie pierwszego polskiego przedszkola
w Kazachstanie.

•

Święta dla Rodaka – organizowanie Świąt Bożego Narodzenia dla studentów i repatriantów z
Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy.

•

Tropiciele niezwykłych miejsc, wspomnień i smaków – projekt edukacyjno-kulturalny
skierowany do mieszkańców gminy Dźwierzuty oraz naszych Rodaków korzystających z
Wakacji dla Rodaka.

•

Dobry początek dla Rodaka – projekt edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci w wieku 2-9 lat, z
terenu powiatu szczycieńskiego i ich opiekunów.

•

Ogród dla Rodaka – stworzenie ogrodu edukacyjno-sensorycznego, pokazującego inny
wymiar patriotyzmu, przybliżającego postaci wielkich Polaków, którzy na obczyźnie zachowali
niepodległość umysłów.

•

Bal charytatywny dla Rodaka – organizacja balu w dn. 23.11.2019 r., podczas którego
zbierane były środki na organizację kolejnej edycji Wakacji dla Rodaka.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Nie dotyczy – Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Podjęte uchwały:
•
•
•
•
•
•

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA ZA 2018. Z DN. 28.02.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA AKCJI FUNDACJI Z DN. 28.02.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU FUNDACJI Z DN. 15.09.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE UCHWALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU FUNDACJI Z
DN. 15.09.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA – PRZEWODNICZĄCEGO RADY
FUNDACJI Z DN. 15.09.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY FUNDACJI Z DN. 15.09.2019 R.
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•
•
•

UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDACJI Z DN.
15.09.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU FUNDACJI Z DN. 19.12.2019 R.
UCHWAŁA W SPRAWIE UCHWALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU FUNDACJI Z
DN. 19.12.2019 R.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł - to informacje, które są wprost wzięte
z sprawozdania finansowego organizacji z części informacja dodatkowa.
Przychód Fundacji: 287.426,44 zł, w tym:
- z dotacji: 209.029,00 zł.,
- z darowizn: 78.397,44 zł.
6. Informację o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych, administrację
(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność gospodarczą, pozostałe
koszty - te dane również wynikają ze sprawozdania finansowego organizacji z części
rachunek wyników (albo zysków i strat jeśli to fundacja z działalnością gospodarczą)
oraz informacji dodatkowej.
Koszty Fundacji: 278.726,63 zł., w tym:
- koszty ogólne: 29.825,74 zł,
- koszty dotacji: 209.029,00 zł.,
- koszty dotacji otrzymanych w 2018 r.: 39.871,89 zł.
7. Dane o: liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej, łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej, wysokości 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, wydatkach na wynagrodzenia
z umów zlecenia.
Fundacja dla Rodaka to fundacja wolontariuszy. Nikt (na czele z Prezesem Zarządu i
Radą) nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.
8. Informacja o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem
według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek, kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku, wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
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akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, nabytych
nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie, nabytych pozostałych środkach trwałych, wartości aktywów i zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych.
Nie dotyczy.
9. 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.
10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
CIT 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych
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