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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

„WYGRAJMY SIEBIE”  ZA ROK 2015 

 

 

I. DANE O FUNDACJI 

 

Fundacja: „Wygrajmy Siebie” 

Siedziba i adres do korespondencji: ul. Heleny 10/148, 30-838 Kraków 

Biuro Fundacji: ul. Heleny 10/148, 30-838 Kraków 

Strona www: www.wygrajmysiebie.pl 

E-mail: wygrajmysiebie@gmail.com 

Tel.  606 483 178 

Data wpisu do KRS: 16.05.2012 r. 

Nr w KRS: 0000420987  

REGON: 122578782 

NIP: 679-30-82-319  

 

Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 3 osoby:  
- Tomasz Grzegorz Guzik – prezes  Zarządu Fundacji, zamieszkały ul. Heleny 10/148, 30-838 Kraków 
- Barbara Leśniak -  członkini Zarządu Fundacji, zamieszkała ul. ul. Heleny 20/72 Kraków.  

- Zbigniew Kożuch  – członek Zarządu Fundacji do 26.12.2015 r.  zamieszkały  ul. Teligi 26 a Kraków 
/ Paulina Kalisz – członek Zarządu Fundacji od 27.12.2015 r. zamieszkała ul.  

 

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca na wspieraniu rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez aktywizację jednostek do udziału w życiu publicznym oraz pomoc osobom najbardziej 

potrzebującym wsparcia. Fundacja  realizuje ustaloną misję zawartą  w słowach ,,Pomagamy ludziom młodym      

w realizacji marzeń i planów, tak by w  pełni wykorzystali swój potencjał” 

 

Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:  
1) Upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki; 

2) Promocję kultury fizycznej i sportu, 

3) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej; 

4) Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi; 

5) Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych; 

6) Nauczanie młodzieży przedsiębiorczości;  

7) Rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród osób dorosłych; 

8) Organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne; 

9) Wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie przedsiębranych inicjatyw  

społecznych, odpowiadających celom statutowym Fundacji. 

10)  Budowanie świadomości posiadania wpływu na rzeczywistość społeczną 

11) Wspieranie egalitarności sztuki, budowanie zrozumienia dla współczesnej  kultury i sztuki  

i umożliwianie dostępu do sztuki dla wszystkich, promocja kultury, zdrowia fizycznego  

i psychicznego; 

12) Zmniejszanie różnic międzypokoleniowych; 
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13) Organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego 

dla placówek wychowawczych i oświatowych; 

14) Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych; 

15) Zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych objętych systemem oświaty 
 

 

II. OPIS DZIAŁALNOŚCI PODJĘTEJ W 2015 R. 

 

Opis działalności Fundacji „Wygrajmy Siebie” podjętej w  2015 r. 

 

Styczeń 2015 r.  

 

- Był to miesiąc, w którym odbywały się spotkania wszystkich  grup projektowych (Projekty realizowane 

były od września  2014 r. i w założeniach mają trać do czerwca 2015 r, Wyjątkiem jest projekt 

Młodzieżowe Centrum Promocji Podgórza, który rozpoczął się w styczniu 2015 r.). Główne projekty 

aktualnie prowadzone to: 

 

„Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII” – projekt w którym  młodzież  z Dzielnicy XII realizuje swoje 

pomysły, przy okazji ucząc ich zasad idei samorządów lokalnych oraz postaw obywatelskich                                 

i społecznych. Młodzieżowa Rada pracując w demokratycznie wybranych strukturach (wybór 

Przewodniczącego Rady (jednocześnie Lidera Projektu), zastępcy, sekretarza oraz przewodniczących                

i członków komisji powoływanych do przygotowań poszczególnych akcji),  przygotowuje                                    

i urzeczywistnia  swoje inicjatywy. W ramach projektu  młodzież współpracuje z: władzami Dzielnicy 

XII, placówkami szkolnymi i lokalnymi domami kultury.   
 
,,Młodzieżowe Centrum Promocji Podgórza”- Projekt, którego celem jest zintegrowanie młodzieży                    

z terenu Podgórza, oraz opracowanie gry planszowej na 100-lecie połączenia Podgórza z Krakowem. 

Centrum ma również za zadanie promować szeroko pojęte Podgórze. 
 
-6.01.2015r. udało nam się zorganizować w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie wyjątkowy, 

noworoczny, charytatywny koncert Kolęd. Wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 176 w Krakowie i chór                  

z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich z którym to nagrywaliśmy naszą świąteczną płytę z kolędami. Cały 

dochód z koncertu przekazany zostaje na Fundusz Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych.  
 
 

 

Luty 2015 r. 

 

-14.02.2015 r. w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich odbył się konkurs Mam Talent - w którym swoimi 

talentami mogli pochwalić się uczniowie gimnazjum. Przegląd był pomysłem Samorządu Uczniowskiego 

a Fundacja zafundowała nagrody. Laureatka przeglądu będzie mogła wystąpić na II Podgórskiej Bitwie 

na Talenty.  

 

 

Marzec 2015 r. 
 

-Odbywały się regularne spotkania w obu oddziałach Wolontariatu 

-12.03.2015 r. odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli szkół podgórskich. Honorowym gościem 

na spotkaniu był Poseł na Sejm RP Józef Lassota Spotkanie poświęcone było inauguracji działania 
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nowego projektu Młodzieżowego Centrum Promocji Podgórza oraz oficjalnego ogłoszenia i promocji 

konkursu ,,Samorządowy Kraków w Kadrze młodego pokolenia".  

19.03.2015 r. podpisaliśmy umowę przystąpienia do Małopolskiej Sieci NGO.  

-25.03.2015 r. Młodzieżowa Rada Dzielnicy   jako grupa projektowa Fundacji, zorganizowała już po raz 

drugi ,,Podgórską Bitwę na Talenty". Po raz kolejny gospodarzem było XV LO w Krakowie                             

a partnerami Rada Dzielnicy XII i DK ,,Podgórze". Patronat honorowy nad akcją objął Przewodniczący 

Rady Miasta Krakowa. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: taniec, śpiew i teatr.  

-26.03.2015 r. w nowej hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum nr 29 w Krakowie 

organizowaliśmy niezwykły koncert - ,,Trzy magiczne słowa - proszę. przepraszam. dziękuję". Był to 

przegląd dla Przedszkoli z terenu Dzielnicy XII. Partnerami akcji była Rada Dzielnicy XII, DK 

,,Podgórze" oraz Gimnazjum nr 29 w Krakowie. Honorowy patronat nad akcją objął Przewodniczący 

Rady Miasta Bogusław Kośmider. Na koncercie zjawili się: Pan Józef Lassota - Poseł na Sejm RP, 

Przewodniczący Rady Dzielnicy XII - Zbigniew Kożuch, Dyrektorka DK ,,Podgórze" - Marta Perucka-

Tytko oraz Radni Dzielnicy XII. Zabawę uświetnił Klaun Feliks oraz występ dzieci ze Studia Teatru                       

i Tańca. Akcję obsługiwało prawie trzydziestu wolontariuszy Fundacji.  

-9.04.2015 r. - partnerstwo strategiczne w organizacji ,,I Koźmickiego Śniadania” z Gimnazjum                          

w Koźmicach Wielkich w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Żyj smacznie i zdrowo”.Wspólne 

śniadanie zjadło z nami kilkaset osób, mieszkańców całej gminy Wieliczka oraz delegacja z pobliskiego 

Krakowa z Panem Przewodniczącym Rady Miasta na czele. W ramach śniadania można było uzyskać 

porady dietetyków, poćwiczyć w strefie fitness, napisać swoje przepisy do książki kucharskiej, posłuchać 

dobrej muzyki oraz skosztować przysmaków ze stołu burmistrza. Na naszym, stanowisku fundacyjnym 

można było zjeść pyszne tosty, bruschetty, babeczki i napić się zbożowej kawy. To była fantastyczna 

akcja, która zaangażowała młodzież, rodziców i nauczycieli.  

 

Kwiecień 2015 r. 
 

-19.04.2015 r. Przedstawiciele Fundacji ,,Wygrajmy Siebie" brali udział w międzynarodowym projekcie 

POLISH MOVEMENT TOWARDS FREDOM  
- Rozstrzygnęliśmy organizowany przez nas konkurs fotograficzny ,,Selfie  z Podgórza” - były to kolejne 

działania związane z projektem Młodzieżowego Centrum Promocji Podgórza.  

- Byliśmy zaangażowani w konkurs „Samorządowy Kraków w Kadrze Młodego Pokolenia”. 

- Regularnie odbywały się spotkania naszych grup projektowych. 

 

 

 Maj 2015 r. 

 

 
-Regularnie odbywały się spotkania naszych grup projektowych. 

-5.05.2015 r. zainteresowała się nami telewizja Kraków. Kręcono młodzież związaną z Fundacją, 

pracującą nad reportażami na konkurs ,,Samorządowy Kraków w kadrze młodego pokolenia". Młodzież 

z MRD XII załapała się na profesjonalne wywiady, które pojawiły się w kronice krakowskiej.  

- 9.05.2015 r. nasi wolontariusze zaangażowani byli w  niezwykłą imprezę - próbę pobicia rekordu 

Guinnessa w ilości par tańczących Poloneza. Akcja zorganizowana była przez Panią Poseł Elżbietę 

Achinger na stadionie Górnika Wieliczka w Wieliczce.  

-17.05.2015 r. Zorganizowaliśmy wyjazd dla naszych wolontariuszy  do Warszawy na półinał nagrania 

Must be the music. 

-22.05.2015 r. młodzież z Fundacji uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy. Gdzie mieli możliwość 

zwiedzać Sejm i Senat oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.  

-24.05.2016 r. Zorganizowaliśmy wyjazd dla naszych wolontariuszy  do Warszawy na finał nagrania 

Must be the music. 
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-30.05.2015 r. odbyła się gala na trzecie urodziny fundacji. Były występy, przemówienia, nagrody                        

i uroczysty bankiet. Wśród gości nie zabrakło przyjaciela Fundacji jakim jest Poseł na Sejm RP, były 

prezydent miasta Krakowa - Józef Lassota. Najważniejszymi gośćmi gali byli koordynatorzy, liderzy                                   

i wolontariusze, którzy zostali odznaczeni za całoroczną pracę.  

 

 

  

Czerwiec 2015 r. 

-To miesiąc zakończenia większości z naszych projektów.  

-4.06.2015 r Fundacja po trzech latach działalności otrzymała z rąk prezydenta miasta Krakowa Jacka 

Majchrowskiego prestiżową odznakę Honoris Gratia za swoją działalność. 

-13.06.2015 r. odbył się  ,,Bieg po Zdrowie”. Akcja charytatywna, której byliśmy pomysłodawcami a 

zrealizowaliśmy ją dzięki współpracy z XV LO w Krakowie i Radą Dzielnicy XII. Celem biegu, było 

promowanie sportu i kultury fizycznej w środowisku lokalnym oraz integracja mieszkańców Dzielnicy 

XII. Bieg odbył się w ramach Dni Prokocimia. Na Biegu obecny był Poseł na Sejm RP Józef Lassota i 

Kurator Małopolski Aleksander Palczewski. 

-W tym miesiącu  odbyło się również ostatnie, podsumowujące spotkanie projektu Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy XII. 

-Jako Fundacja zaangażowaliśmy się w promocje dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego. 

Prowadziliśmy kampanię promującą kilka projektów budżetu. 

-19.06.2015 r. w Filii MDK im. K. I. Gałczyńskiego, w ramach Dni Prokocimia, odbyła się debata 

dotycząca jubileuszu 25 lat Samorządu Terytorialnego w Krakowie. W debacie uczestniczyli nasi 

wolontariusze i członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII.  

-27.06.2015 r. w Wieliczce w hotelu Lenart braliśmy udział w II Konferencji Małopolskiej Sieci NGO. 

Nasza Fundacja jest aktywnym członkiem sieci, brała więc udział w głosowaniach i rozmowach na temat 

dalszej współpracy.  

 

Lipiec 2015 r. 

 

-4.07.2015 r. w czasie głównych obchodów 100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem 

zaprezentowaliśmy krakowianom grę planszową ,,Zabierz mnie do Podgórza". Grę w imieniu Fundacji 

zaprezentował prezes zarządu - Tomasz Guzik i koordynatorka projektu Młodzieżowego Centrum 

Promocji Podgórza - Paulina Kalisz. Jako pierwsi grę otrzymali: Prezydent Krakowa - Jacek 

Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider oraz wszyscy 

Przewodniczący sześciu dzielnic Podgórskich.  

-Po 4.07.2015 r. to miesiąc wolny od jakichkolwiek działań fundacyjnych,  traktowaliśmy  go, jako 

miesiąc urlopowy i wypoczynkowy. 

 

Sierpień 2015 r. 

-Był to miesiąc organizacji pracy kolejnego roku fundacyjnego. Odbywały się rozmowy m                                  

z koordynatorami, ustalanie projektów i działań a najbliższe miesiące. Zostało  utworzone stanowisko 

dyrektora  Fundacji i były prowadzone rozmowy z kandydatami na to stanowisko. Do zadań dyrektora 

miałoby należeć bezpośrednie zarządzanie koordynatorami i trzymanie pieczy nad akcjami fundacji. Na 

nowo ustalono i zweryfikowano zadania Młodzieżowej Rady Fundacji – która ma być nieformalnym 

organem pomocniczym dla zarządu. Przez działania Rady do której mają należeć koordynatorzy i liderzy 

ma realizować się misja fundacji oraz przewodnia myśl o oddolnym kierowaniu organizacją. Ten organ 

ma być pomocniczy dla zarządu i traktowany jako projekt, którego koordynatorem jest dyrektor fundacji. 

-Ze względu na ogromne upały, została wymyślona i przeprowadzona przez wolontariuszy Fundacji przy 

wsparciu Rady Dzielnicy XII Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Krakowie i JRG nr 6 w Krakowie - akcja ,,chłodzimy Bieżanów” czyli ,,kurtyna wodna na Nowym 
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Bieżanowie”, 14 i 15 Sierpnia w akcji obsługiwanej przez kilku wolontariuszy wzięło udział łącznie 

ponad sto  dzieci z terenu Bieżanowa.  

 

 

Wrzesień 2015 r. 

-Był to miesiąc w którym rozpoczęliśmy nowy rok (fundacyjny). 

-Podpisana została umowa z  Panią Pauliną Kalisz, która objęła stanowisko Dyrektora Fundacji  

-Powstało Młodzieżowe Centrum Wolontariatu oparte na umowie partnerskiej z Radą i Zarządem 

Dzielnicy XII i Domem Kultury ,,Podgórze”  

-Powstał oddział Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Koźmicach Wielkich, oparty na umowie 

partnerskiej z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.  

-Została podpisana umowa z Klaudią Frydą – Koordynatorem Młodzieżowego Centrum Wolontariatu.  

-Ruszyła kampania promocyjna Młodzieżowego Centrum Wolontariatu ,,LudzikQR” związana między 

innymi z wizytami w współpracującymi z nami szkołami średnimi i gimnazjami. 

-W ramach Młodzieżowego Centrum Wolontariatu zostało podpisanych niemal sto umów 

wolontariackich (wśród nich umowy liderskie i koordynatorskie) 

-Młodzież zrzeszona w Młodzieżowym Centrum Wolontariatu rozpoczęła działalność w wybranych 

przez siebie projektach: 1) Młodzieżowej Radzie Dzielnicy XII (sztandarowy projekt partnerski oparty na 

współpracy z Radą Dzielnicy XII Miasta Krakowa i Domem Kultury ,,Podgórze” realizowany przez 

Fundację od początku jej istnienia) 2) Młodzieżowym Centrum Dziennikarstwa – w ramach, którego 

prowadzony jest na bazie umów z Domem Kultury SM Nowy Bieżanów portal BiezanowNews. 3) 

Młodzieżowe Centrum Turystyki i Rekreacji – które miało organizować wyjazdy i różnego typu wyjścia  

dla wolontariuszy i młodzieży związanej z Fundacją 4) Młodzieżowe Centrum Rozwoju – projekt, który 

miał zarządzać zasobami Funduszu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych, przyznawać stypendia                         

i rozważać wnioski o wsparcie 5) Młodzieżowe Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości – nowatorski 

projekt, którego celem było skonsolidować lokalnych przedsiębiorców we wspólnym działaniu dla 

Fundacji i szeroko pojętego trzeciego sektora. 6) kontynuowany został również projekt Młodzieżowego 

Centrum Promocji Podgórza – którego zadaniem była popularyzacja gry planszowej o Podgórzu. 

-Powstał też projekt związany ze Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 – mający na celu pomoc 

w promocji i propagowaniu idei ŚDM wśród młodzieży. 

-Pierwszą akcją w którą zaangażowane było Młodzieżowe Centrum Wolontariatu było święto Nowego 

Bieżanowa ,,Familiada”. 

-26.09.2015 r. wolontariusze pomagali przy organizacji IV etapu amatorskiego wyścigu kolarskiego Tour 

de Cracovia z Bieżanowa do Wieliczki. Przy tej okazji została również zawarta umowa                               

o współpracy ze stowarzyszeniem ,,Tak Kraków” - pomysłodawcą i głównym organizatorem ,,Tour de 

Cracovia” a do pamiątkowej księgi fundacji wpisał się mistrz kolarski, zaangażowany w ten etap 

wyścigu – Lech Piasecki.  

-26.09.2015 r. nasi wolontariusze pomagali przy organizacji i obsłudze koncertu Brathanków 

-27.09.2015 r. Odbyła się kolejna premiera gry planszowej ,,Zabierz mnie do Podgórza” - tym razem na 

głównej estradzie Familiadowej otrzymali naszą grę – Senator Bogdan Klich, Posełowie Józef Lasota                        

i Ireneusz Raś oraz komik Marcin Daniec. 

 

 

Październik 2015 r. 

  

- W tym miesiącu rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII. 

Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji została Aleksandra Żelazowska. Zostały też                                      

w demokratycznych wyborach wybrane władze Młodzieżowej Rady na czele z Przewodniczącym, Jego  

Zastępcą i sekretarzem. Ideą przewodnią tegorocznego projektu było by młodzieżowymi radnymi 

zostawali przedstawiciele samorządów szkolnych szkół z terenu Dzielnicy XII. 
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-W tym miesiącu odbywały się również regularne spotkania w obu  oddziałach Młodzieżowe Centrum 

Wolontariatu. 

-10.10.2015 r. nasi wolontariusze na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem ,,Tak Kraków” 

obsługiwali finał wyścigu kolarskiego ,,Tour de Cracovia”. W finale wzięli udział Rafał Majka i 

Katarzyna Niewiadoma. 

-17.10.2015 r. zorganizowaliśmy koncert ,,Wdzięczni Autorytetom", połączony z wernisażem Radnej 

Miasta Krakowa - Pani Grażyny Fijałkowskiej. Młodzież zaprosiła na koncert nauczycieli ze szkół 

Dzielnicy XII i seniorów z klubu emeryta z Nowego i Starego Bieżanowa. Na scenie zaprezentowało się 

kilkoro młodych, utalentowanych artystów w tym zespół Indygo.  

-31.10.2015 r. odbyły się warsztaty integracyjne wolontariuszy z oddziału wolontariatu  z Krakowa           

i  w Koźmicach Wielkich. Wszyscy wolontariusze mogli się ze sobą lepiej zapoznać w czasie gier 

integracyjnych oraz dowiedzieć się jak będziemy działać w tym roku od Prezesa Fundacji. W spotkaniu 

wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz przedstawiciele magistratu                                  

w Wieliczce. 

-W tym miesiącu rozpoczęliśmy współpracę z portalem FaniMani – pozwalającemu organizacją NGO 

zdobywać dodatkowe środki na działalność. 

 

Listopad 2015 r. 
 

-W tym miesiącu odbywały się również regularne spotkania w obu oddziałach Młodzieżowego Centrum 

Wolontariatu. 

-W tym miesiącu odbywały się regularne posiedzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII. 

-W tym miesiącu wolontariusze pracujący w Młodzieżowym Centrum Promocji Podgórza rozpoczęli 

dostarczanie gier ,,Zabierz mnie do Podgórza” do szkół podstawowych z terenu Podgórza. 

-11.11.2015r. grupa projektowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII zorganizowała w Sanktuarium 

Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie wspólne śpiewanie patriotyczne. 

-Wspieraliśmy przez załatwienie plakatów i pomoc w kampanii reklamowej występ chóru Jaszczury, 

który 14.11.2015 r. zorganizował w UMK na Podgórzu koncert pieśni patriotycznej. 

-21.11.2015r. nasi wolontariusze wzięli udział w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce. Było to 

pierwsze działanie Młodzieżowego Centrum Turystyki i Rekreacji.  

 -W tym miesiącu wolontariusze tworzyli scenariusz a w konsekwencji brali udział w nagraniu filmu 

reklamującego ŚDM w Gminie Wieliczka 

 

Grudzień 2015 r. 
 

-Rozpoczęliśmy akcję ,,złotówka na medal”mającą pomóc Fundacji w pozyskiwaniu środków na 

działanie. 

-Wsparcie pomysłu młodzieży z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opartego na wydaniu płyty                            

z hymnami ŚDM. Załatwienie studia nagrań na nagranie, ogłoszenie konkursu na okładkę tej płyty dla 

szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliczka oraz patronatu Burmistrza MiG Wieliczka dla tej 

inicjatywy.  

-W tym miesiącu odbyła się dnia 18.12.2015 r. jedna z największych i najważniejszych akcji 2015 r. - 

,,Podgórskie Ubieranie Choinki” – PUCh.  W akcji brało udział ok 30 wolontariuszy fundacji                              

i uczestniczyło w niej prawie 1000 osób z całego Podgórza i Gminy Wieliczka. W akcji uczestniczyły 

lokalne władze z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa i Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. 

Edukacji na czele. 

- W tym miesiącu odbywały się również regularne spotkania w obu oddziałach Centrum Wolontariatu. 

- W tym miesiącu odbywały się regularne posiedzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII  i kilku innych 

projektów 
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Do końca grudnia 2015r. mieliśmy 100 wolontariuszy oraz ok. 60 osób, które  objęto w różnych formach 

wsparciem Funduszu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych. Wspieraliśmy  młode osoby z uboższych 

rodzin opłacając im zajęcia (tańca, gry na gitarze) lub finansując pomysły całych grup młodzieży np. 

chcących nagrać płytę, zrealizować przegląd czy konkurs. We  wszystkich akcjach, w które 

zaangażowana była Fundacja, brało udział ok 4000 osób.  

 

 

Działania promocyjne Fundacji „Wygrajmy Siebie”:  
  

- Fundacja posiada swoją stronę internetową www.wygrajmysiebie.pl, gdzie publikuje fotorelacje z prac 

organizacji, archiwalne i bieżące wydarzenia. 

 - Fundacja jest obecna na portalu społecznościowym – Facebooku, osiągając liczbę ponad 1500 fanów. -

W 2015 roku ukazało się kilka artykułów o działalności Fundacji w lokalnej dzielnicowej gazetce 

„Dwunastce” wydawanej przez Dzielnicę XII Bieżanów-Prokocim w gazecie miejskiej Kraków.pl. oraz 

wywiady w telewizji Kraków i Małopolskie TV. 

-Prowadziliśmy również portal BiezanowNews z aktualnymi informacjami z regionu. 

 

Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy i partnerstwa z innymi podmiotami w 2015 r.:  

 

Fundacja „Wygrajmy Siebie” nawiązała lub kontynuowała  współpracę ze szkołami znajdującymi się na 

terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa Bieżanów – Prokocim i z terenu gminy Wieliczka. 

 Gimnazjum nr 29 w Krakowie 

       -    Gimnazjum nr 33 w Krakowie 

 Gimnazjum nr 32 w Krakowie 

 Gimnazjum w Koźmicach  (gmina Wieliczka) 

XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 

      - ZSO nr 12 w Krakowie (XXV LO i Gimnazjum nr 30) 

Ich uczniowie pracowali w Młodzieżowym Centrum Wolontariatu i uczęszczali w projektach) 

-Zarządem i Radą Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim przy projekcie Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII – 

grupa projektowa Fundacji „Wygrajmy Siebie” - podpisana współpraca. 

 Domem Kultury „Podgórze”, który razem z Młodzieżowym Centrum Promocji Podgórza (od 

stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r.)  zajął się realizacją pomysłu fundacji o wydaniu gry 

planszowej Podgórze wczoraj i dziś związanej z jubileuszem 100 lat połączenia Krakowa                             

i Podgórza. 

 Z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich (gmina Wieliczka), skąd także pochodzą wolontariusze  

 Parafią Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie  

      >   Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów 

  

 

Złożone wnioski przez organizację: 

 

W okresie styczeń – grudzień 2015 roku Fundacja „Wygrajmy Siebie” nie składała żadnych wniosków  

o dofinansowanie. Przez cały ten czas toczył się proces starań o uzyskanie statutu organizacji pożytku 

publicznego. 

 

III. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Fundacja „Wygrajmy Siebie” ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej gdyż jest wpisana 

do rejestru  przedsiębiorców, ale w 2015 r. nie prowadziła tego typu działalności.  

 

http://www.wygrajmysiebie.pl/
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IV. PODJĘTE UCHWAŁY  

 

W sprawozdawanym okresie zostało przyjętych przez Zarząd .XXV uchwał. W załączniku Fundacja 

przesyła odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji „Wygrajmy Siebie”.  

 

 

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZYCHODY 

 

W 2015 roku Fundacja osiągnęła przychody 13 925,83 zł z tytułu:  

- dotacji 0,00 zł 

- darowizn 6 228,33  zł 

- odpłatna działalność statutowa 7 697,50  zł 

- przychody finansowe 0,01 zł 

 

VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE – KOSZTY 
 

Wysokość kwot przeznaczonych na:  

- koszt działalności statutowej odpłatnej 6 626,38 zł 

- koszt działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 zł 

w tym honoraria i wynagrodzenia 0,00 zł 

- koszty administracyjne 1 885,80 zł, w tym: 

 zużycie materiałów 586,64 zł 

 usługi obce 1 299,16 zł 

 podatki i opłaty 0,00 zł 

 

Wynik finansowy roku 2015 wynosi 4 283,07 zł.   

 

VII. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH 

 

Dane o :  

 

A/ liczbie osób zatrudnionych w fundacji  
- na umowę o pracę - brak 

- w działalności gospodarczej - brak 

 

B/ łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację / brutto / - 0,00 zł 
* wynagrodzenia ---- 

* nagrody --- 

* premie ---  

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę / brutto / 0,00 zł 

* wynagrodzenia - ----- 

* nagrody --- 

* premie --- 

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej /brutto / 0,00 zł 

* wynagrodzenia --- 

* nagrody --- 

* premie --- 

 

C/ wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie /brutto/ - 0,00 zł 
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- członkom Zarządu i innych organów Fundacji ---  

- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą --- 

 

D/ wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło i honorariów / brutto / - 0,00 zł 

 

E/ udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek  
 

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

 

F/ kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

 

nr konta 84 1540 1115 2111 6000 2253 0001 BOŚ BANK 

kwota 2386,42 zł  stan 31.12.2015r. 

 

G/ wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  

 

Brak. 

 

H/ nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie  
 

Brak. 

 

I/ nabycie pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,00 pln  
 

Brak.  

 

J/ wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych  

 

aktywa Fundacji : 6 492,92 zł 

zobowiązania Fundacji :  109,85zł 

 

VIII. DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z 

ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW 

STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ  

 

przychody: 7 697,50  zł  

koszty: 6 626,38 zł 

 

IX. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI PAŃSTWOWE, ZADANIA ZLECONE 

I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ 

DZIAŁALNOŚCI  
 

Brak. 
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X. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU 

CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W 

SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH  

 

- zobowiązania na dzień 31.12.2015: 109,85 zł  

- składane deklaracje : CIT 8 

 

 

XI. KONTROLE URZĘDNICZE 

W Fundacji „Wygrajmy Siebie” nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli w 2015 r. 

 

 

Kraków, dnia ……...........................................   

           

                   ……………………………………………………. 

              

       ……………………………………………………. 

              

       …………………………………………………… 

                                                          Podpisy Członków Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 

                                                          

Kraków, dnia ………………………………… 

 

 

       ……………………………………………………. 

              

       ……………………………………………………. 

              

       …………………………………………………… 

                                                                          Podpisy Członków Rady Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


