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Cele statutowe Fundacji: 

1. Wychowanie: Działania m.in. na rzecz wychowania lokalnych wspólnot 

w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi 

między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji – na poziomie 

lokalnym, regionalnym, narodowym oraz międzynarodowym; 

2. Edukacja: Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz 

w innych krajach rozwijających się. 

3. Zdrowie: Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do 

opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw. 

4. Praca: Działania m.in. na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży 

i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet. 

5. Kultura: Upowszechnianie wiedzy o Afryce, w szczególności o Tanzanii – 

kulturze suahili, grup etnicznych w Tanzanii, oraz aktualnych problemach 

społeczeństwa tanzańskiego i ich przyczynach; krzewienie wolontariatu krótko- 

i długoterminowego w celach zacieśnienia więzów między krajami rozwiniętymi 

i rozwijającymi się; wzajemnego zrozumienia, zidentyfikowania problematyki, która mieści 

się w zakresie działalności statutowej Fundacji. 

6. Bezpieczeństwo żywnościowe: Pomoc humanitarno-charytatywna, 

działania wychowawczo-dydaktyczne m.in. na rzecz zdrowego żywienia, dywersyfikacji 

upraw, wsparcia afrykańskich programów rolnych zgodnie z ogólnym programem 

rozwoju rolnictwa afrykańskiego, wspierania budowania zdolności sektora prywatnego 

w rolnictwie na poziomie lokalnych wspólnot; seminaria, warsztaty, kursy 

odnośnie degradacji i jałowienia gleby, nowych metod upraw, zmian klimatycznych itp. 

7. Środowisko naturalne: działania wychowawczo-dydaktyczne w celu tworzenia 

poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, jego ochronę, wsparte 

konkretnymi działaniami takimi jak zakładanie szkółek leśnych, zalesianie, ochrona 

istniejących źródeł wody, zapewnianie dostępu do wody poprzez poszukiwanie nowych 

źródeł, wiercenie studni głębinowych i zwykłych, zabezpieczanie ujęć wodnych; akcje 

uświadamiające, czyny społeczne na rzecz ochrony środowiska, szkolenia i kursy w zakresie 

zalesiania, ochrony ujęć wodnych, właściwego użytkowania studni i akwenów wodnych, 

zabezpieczania śmieci i odpadów, wspieranie utylizacji alternatywnych paliw i źródeł energii 

w celu ochrony środowiska naturalnego. 



II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych,  

Nienastawiona na zysk organizacja realizująca zadania sfery pożytku publicznego związane 

z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz 

holistycznego rozwoju lokalnych wspólnot w Tanzanii oraz innych krajach rozwijających się 

poprzez działania skierowane do  wszystkich bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, 

przekonania religijne i polityczne w zakresie wychowania, edukacji, zdrowia, pracy, kultury, 

bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska naturalnego. 

2011 rok to w trzeci rok działalności Fundacji : 

Działania Fundacji w Kiabakari w Tanzanii: 

styczeń - luty 2011 - Fundacja sfinansowała wykończenie sali lekcyjnej w budynku szkoły 

podstawowej w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II dla potrzeb klasy 

I.(koszt 18 200,05 PLN) 

styczeń – kwiecień 2011 - Przy pomocy finansowej Fundacji wybudowano 

„Dom Nauczyciela” w Kiabakari dla nauczycieli pracujących na stałe w Centrum 

Edukacyjnym im. Jana Pawła II ( w szkole i w przedszkolu ). W Domu Nauczyciela 

mieszkają również pracownicy ośrodka zdrowia , znajdującego się na terenie Misji 

w Kiabakari. (koszt 102 683,43 PLN) 

czerwiec – lipiec 2011 - organizacja i prowadzenie szkoły letniej dla dzieci 

z Centrum Edukacyjnego w Kiabakari oraz dla wszystkich chętnych dzieci z wioski przez 

dwie wolontariuszki z Chorwacji.( Marjanna Pirc Mladinov oraz Marija Smodlaka) 

W zajęciach uczestniczyło przez okres dwóch miesięcy, przez 5 dni w tygodniu około 450 

dzieci dziennie, w wieku od 3 do 11 lat.  

październik - grudzień 2011 – wolontariuszka wysłana przez Fundacje, Agata 

Krupa realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

w ramach konkursu Wolontariat Polska Pomoc, pt „Afya Bora (Perfect Health)" - Wsparcie 

Centrum Zdrowia w Kiabakari poprzez wolontariat paramedyczny, celem 

zapobieżenia rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie 

nowych zachorowań”. Projekt zakładał dwukrotne przebadanie grupy 200 dzieci 

z Centrum Edukacyjnego oraz z wioski, pod kątem występowania chorób tropikalnych takich 

jak: 

malaria, ameba, dur brzuszny. W ramach projektu prowadzone były pogadanki z rodzicami 

i opiekunami oraz zajęcia praktyczne dla dzieci. 

Cele projektu zostały zrealizowane a projekt ukończony i rozliczony. 

Kwota dofinansowania z MSZ wyniosła 19 832 PLN. 

październik – listopad 2011 - Dzięki pomocy finansowej Fundacji przeprowadzono prace 

remontowe pozwalające na przystosowanie dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb łazienki 

dla wolontariuszy. Łazienka została wykonana i służy już wolontariuszom (wkład finansowy 

Fundacji 5 483,62 PLN) 



październik – listopad 2011 – Fundacja sfinansowała wykończenie sali lekcyjnej w budynku 

szkoły podstawowej w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II dla potrzeb 

klasy II.(Koszt wykonania 25 916,08 PLN) 

październik – listopad 2011 - Fundacja wysyła wolontariuszkę Zuzannę Grzesik 

na wolontariat medyczno-edukacyjny w ośrodku zdrowia w Kiabakari. 

Wolontariuszka pracowała w ośrodku zdrowia w Kiabakari wykonując prace 

opiekuńczo pielęgnacyjne przy chorych oraz pracowała z dziećmi w  przedszkolu 

w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. 

Adopcja edukacyjna : 
Od początku swojej działalności, Fundacja pomaga dzieciom z ubogich rodzin 

z miejscowości Kiabakari w Tanzanii realizując program Adopcji  Edukacyjnej. Dzięki 

programowi , dzieci z ubogich rodzin mogą uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej. 

Mają zapewnione pomoce szkolne, mundurek, tornister, środki czystości, termos z herbatą 

oraz ciepły posiłek w ciągu dnia. 

W 2011r programem objęto 55 dzieci, w wieku 3 do 7 lat . Dla wszystkich dzieci zostały 

w Kiabakari wykonane karty adopcji edukacyjnej i 

przekazane opiekunom 

Działalność Fundacji w Polsce : 

luty - wrzesień 2011 - Fundacja organizuje wystawę zdjęć z Kiabakari w jednej 

z krakowskich aptek pt „ Twarz dziecka ”. Wystawa zmieniana jest rotacyjnie co 

dwa miesiące. Budzi duże zainteresowanie okolicznych mieszkańców. 

marzec 2011 – Fundacja bierze udział w konkursie Wolontariat Polska 

Pomoc, organizowanym przez MSZ , Wydział Wdrażania Programów Rozwojowych . 

Do konkursu przedstawiono projekt „„Afya Bora (Perfect Health)- Wsparcie Centrum 

Zdrowia w Kiabakari poprzez 

wolontariat paramedyczny, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się malarii 

i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań”. (Projekt po 

zatwierdzeniu został w pełni zrealizowany) 

11 kwiecień 2011 – spotkanie z wolontariuszami – temat : „ wolontariat medyczny 2012 

w Kiabakari – (Karolina Sondej)" 

5-10 maj 2011 – Fundacja gości w Krakowie przedstawicieli oddziału fundacji z Montrealu 

z Kanady 

13 czerwiec 2011 – spotkanie z wolontariuszami - temat : projekt „„Afya Bora (Perfect 

Health)- Wsparcie Centrum Zdrowia w Kiabakari 

poprzez wolontariat paramedyczny, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się malarii 

i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań”. – 

szkolenie przedwyjazdowe (Agata Krupa) 

22 sierpień 2011 - spotkanie z wolontariuszami - temat : realizacja zadań w trakcie 

wolontariatu krótkoterminowe październik – listopad 

Szkolenie przedwyjazdowe ( Zuzanna Grzesik) 

17 wrzesień 2011 – posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji – zmiana składu Rady. 



25 wrzesień 2011 – Fundacja zorganizowała całodzienny festyn w trakcie 

dnia misyjnego, przy parafii św. Kazimierza w Krakowie. Gościem specjalnym jest Misjonarz 

z Kiabakari ks. Wojciech Kościelniak. Festyn połączony jest z prezentacją działalności 

Fundacji oraz wyrobów ludowych z Tanzanii. 

Po festynie odbyło się spotkanie z wolontariuszami pracującymi w Fundacji 

11 grudzień 2011  – spotkanie z wszystkimi osobami zainteresowanymi programem Adopcji 

Edukacyjnej , połączone z prezentacją. Spotkanie odbyło się w Katolickim Domu Kultury im 

. ks. kard. A.S. Sapiehy w Krakowie. W 2011 r. Fundacja publikowała artykuły na temat 

swojej działalności w Kiabakari, 

w czasopiśmie społeczno-kulturalnym „PATOS” w Krakowie. 

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w roku 2010 nie prowadzono 

działalności gospodarczej wymienionej w KRS (jak poniżej) 

a) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw ( PKD 46.37.Z) 

b) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z) 

c) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z) 

d) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz 

środków czyszczących (PKD 46.44.Z) 

e) Sprzedaż mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z) 

f) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z) 

g) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z) 

h) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach 

i targowiskach (PKD 47.82.Z) 

i) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 

47.89.Z) 

j) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 

47.91.Z) 

k) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami (PKD 47.99.Z) 

l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

IV Odpisy uchwał zarządu fundacji w załączeniu, 

V. 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, 

Przychody w 2011 r 189 390,46., z czego: 

Darowizny z tytułu adopcji edukacyjnej   8 280,00 zł 

Darowizna na cele statutowe                 2 261,46 zł 

Darowizny uzyskane z kwesty               159 017,00 zł 

Dofinansowanie projektu z MSZ             19 832,00 zł 



VI. Informację o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych, 

- sfinansowanie wykończenia sali lekcyjnej I klasy                         koszt 18 200,05 PLN 

- budowa „Domu Nauczyciela” w Kiabakari                                   koszt 102 683,43 PLN 

- prace remontowe – łazienka dla wolontariuszy                            koszt    5 483,62 PLN 

- sfinansowanie wykończenie sali lekcyjnej II klasy                         koszt  25 916,08 PLN 

- realizacja projektu „Afya Bora"                                                   koszt 19 832, 00 PLN 

- wydatki adopcyjne                                                                     koszt 10 032,92 PLN 

- pozostałe Centrum Edukacyjnego                                               koszt   5 616,12 PLN 

- koszty związane z adopcją edukacyjną dzieci w Kiabakarii            koszty 187 764,22 zł 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), usługi obce 1 380,60 zł 

(bankowe) 

c) działalność gospodarcza - nie prowadzono , 

d) pozostałe koszty 240,76 zł 

VII dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - 

brak zatrudnionych osób – współpraca 10 osób na zasadach wolontariatu w tym 3 osoby 

wchodzące w skład Zarządu, 

b) 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 – nie wypłacono 

żadnych wynagrodzeń, 

c) 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 – brak wypłaconych wynagrodzeń, 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie zawierano umów zleceń i nie 

dokonywano żadnych wypłat z tego tytułu, 

e) 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 - nie udzielano pożyczek, 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na rachunkach 

bankowych w Citi Bank Handlowy na dzień bilansowy 31.12.2011 r. znajduje się 3,149.30 zł 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie nabywano, 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie – nie nabywano, 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie nabywano, 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – 

Aktywa 

środki pieniężne w kasie 564,72 zł 

środki pieniężne w banku 3 149,30 zł 

Zobowiązania 35,90 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 – nie dotyczy, 

IX informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych – brak obciążeń 

z tytułu zobowiązań podatkowych. 

W okresie sprawozdawczym  01.01.2011 – 31.12.2011 nie była przeprowadzana w Fundacji 

żadna kontrola. 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, tj. 01.01.2011 – 31.12.2011 r. 

 

 


