
S prawozdan ie merytoryczne
Fundacji ABCXXI - Cala Polska czyta dzieciom

za rok2018

1. Dane reiestracvine:
Fundacja ABcxxl - Gala Polska czyta dzieciom z siedzibq w warszawie,
adres: ul. Rosola 44A,02-786 Warszawa (jest to r6wniez aktualny adres do korespondencji);
adres elektroniczny: fundacja@cpcd. pl
Fundacja zostala wpisana w dniu 17.04.2002 r. do Krajowego Rejestru Sqdowego
pod numerem 00000 97051.
Numer statystyczny REGON Fundacji: 012279970
N u mer identyfikacj i podatkowej N I 

p : 1 1 3-21 -7 6-g60
Fundacja posiada status Organizacji pozytku publicznego (Opp)

Gzlonkowie Zarzadu:
lrena KoZmifiska - ZaNo2yciel i prezes
Ef2bieta Olszewska - Czlonek Zazadu
Marzena Secomska-Rozenbaum - dzlonek Zarzadu
Beata Dubiel-stawska - Czlonek Zarzadu

Cele statutowe Fundacii :

MISJA, Wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umyslowego i moralnego -dzieci i mlodzie2y poprzez dzialania o6wiatowe, edukacyjne, promocyjne ilobbingowe. '

celem Fundacjijest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i mlodziezy, tj.:1 wspieranie prawidlowego rozwoju psychicznego, umyslowego imorainego dzieci imlodzie2y,2' ochrona godno6ci i integralno6ci dziecka oraz przeciwdzialanie kazdej z form dyskryminicji,
przemocy, nadu2ye, izaniedbah wobec dziecka,

3. krzewienie o6wiaty psychologicznej i edukacji w zakresie metod wychowawczych;
4. przeciwdzialanie patologiom w rodzinie;
5. ograniczanie negatywnego wplywu kultury masowej i mass medi6w na dzieci i mlodzie2;
6. propagowanie zdrowego stylu 2ycia oraz profilaktyki zdrowotnej.

2. Opis dzialaf Fundaciiw roku 2018

Styczef
- Prace przygotowawcze organizacyjno-merytoryczne nad Programem Mqdrzy Cyfrowi, lqczqcym
edukacjq moralnq i rozwijanie postaw prospolecznych uczni6wz podnoszeniem i-ctr tompetehcli
cyfrowych;
- Spotkania w sprawie strategii promocyjnej w Internecie
- Spotkania robocze z wydawnictwami nt. wydania 2 tomu zbioru opowiadari dla mlodziezy nt
wartoSci moralnych oraz mechanizm6w psychologicznych pt .,,Gorzka czekolada 2. Nowe
opowiadania o waznych sprawach" otaz musicalu opartego na 1 tomie, wznowienia poradnika ,,2
dzieckiem w Swiat wartoSci";
- Spotkania w celu pozyskania Partner6w dla dzialan Fundacji:
'w sprawie pozyskania mecenatu nad Jubileuszowym V Konkursem Literackim im. Astrid Lindgren
na wspolczesnq ksiqzkg dla dzieci i mlodziezy
. na temat wsparcia druku Pienruszej Ksiqzki Mojego Dziecka;
. nt. wsp6lpracy przy promocji ksiqzek,
- Promocja w mediach ogolnopolskich:
' rozmowa w TVP Polonia Kulturalni nt. jgzyka i Pienrvszej Ksiqzki Mojego Dziecka
'wywiad w Radio 24 nt. rozwijania czytelnictwa i program6w edukacyjnych Fundacji
- rozpoczecie kampanii 1%



Luty
- spotkania w sprawie podjqcia wsp6lpracy oraz rearizowanych projekt6w:
. nt. potencjalnej wsp6lpracy przy kalendarzu Fundacji. w sprawie modyfikacji strony www Fundacji
'w sprawie eventu w szpitalu onkologicznym dla dzieci w Katowicach w ramach programu ,,Caly
Wyszehrad czyta dzieciom" z udzialem Czech, Slowacji i Wggier
- Udzial w wykladzie nt. nauczania jgzykow obcych z wykorzystaniem wiedzy o mozgu
Promocja w mediach o96lnopolskich:
' Audycja w Polskim Radiu PR4 nt. czytania dzieciom z udzialem dr Ewy Woydyllo (red. Justyna
Janas)
- Prowadzenie kampanii 1%

Marzec
- Spotkania nt. wspolpracy, pozyskania dofinansowania, informacyjne, organizacyjne:. dotyczqce,,Og6lnopolskieg o Tygodn ia Czytania Dzieciom"
' w sprawie V Konkursu im. Astrid Lindgren na wsp6lczesnq ksiqzkg dla dzieci i mlodzie2y. w sprawie nowych przepis6w dot. ochrony danych osobowych - RODO. nt. produkcji musicalu bazujqcego na ksiqzce ,,Gorzka czekolada',. w sprawie promocji
. nt. imprezy dla szk6lwokoltw6rczo6ci Jerzego Ficowskiego. z potencjalnymi sponsorami kalendarza Fundacjr. nt. programu Mqdrzy Cyfrowi
- Podpisanie umowy na realizacje programu Mqdrzy Cyfrowi
- udzial Fundacjiw konferencji nt. nowych technologii ifunkcji Internetu
- Rozpoczqcie przygotowah do ll Balu Charytatywnego
- Wyklad nt. wychowania przez czytanie - Opalenica (dla nauczycieli i rodzicow)
- UdziaN Fundacji w Targach Ksiqzki Dzieciqcej w poznaniu

- Prowadzenie kampanii 1o/o

Kwiecief
- Poczqtek prac nad ll tomem opowiadari dla mlodzie2y pt. ,,Gorzka czekolada"
(nt. mechanizm6w obronnych) - wsp6Npraca z Autorami opowiadari (Katazynq Ryrych,
Kazimierzem Szymeczkq, Katarzynq Majgier, PawNem Bergsewiczem, Katarzynq Terechowicz)
orazwyb6r psycholog6w do przeprowadzenia wywiad6w (dr Teresy Jadczak-Szumilo oraz Jacka
Maslowskiego) i poczqtek prowadzenia wywiad6w z ntml
- Rozpoczqcie intensywnych prac nad Programem Mqdrzy Cyfrowi:
'stworzenie ZespoNu Programowego oraz Rady Programowej Programu MC; przeprowadzenie
kilku narad merytorycznych Komitetu Sterujqcego MC orazZespolu Programowego MC; spotkania
robocze z grantodawcq;
'pozyskanie Patronatu Honorowego Biblioteki Narodowej nad Programem MC oraz patronat6w
medialnych
' przygotowanie merytorycznejzawarto6ci Programu MC - opracowanie kurs6w on line nt.
nauczania wado6ci, metody Design Thinking (DT) oraz nowych technologii - oraz scenariuszy dla
Prowadzqcych i oddzielnie kurs6w nt. nowych narzqdzi cyfrowych dla uczni6w; opracowanie
programu warsztat6w, wprowadzenie metody DT
' promocjq Programu MC: opracowaniem znak6w wizerunkowych, strony www MC, promocjq w
med iach spoleczno5ciowych
' organ izacyj nq stronq projektu : opracowan iem harm onogram u dzialan, pzygotowan iem
koncepcji Konferencji Inaugurujqcej program MC z udziatem J. Fuller, prezes Google.org oraz
koncepcji pilotazu Programu MC podczas wakacji 2018; opracowaniem materiaN6w i mechanizmu
rekrutacji plac6wek do programu oraz ankiet i mechanizm6w ewaluacji pilotazu.
- Udzial w ceremonii Nagrody im. Stefanii Swiatlowskiej w Liceum Reytana
- Wyktady nt. wychowania pzez czytanie:
. w Bielsku-Bialej w WOM OSrodku Doskonalenia Nauczycieli
'w Gdyni w Pomorskim Parku Kultury na Jubileuszu lokalnego programu czytania
- Spotkania Komitetu Organizacyjnego Balu Charytatywnego Fundacji
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- Promocja:
'Wywiady do pism branzowych dla edukator6w (red. Aleksandra Kisiel, 3.04 - portal dla mlodych
mam ,,Baby by Ann" Anny Lewandowskiej)
- Prowadzenie kampanti 1o/o

Maj
- Spotkanie nt. V Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren
- Pozyskanie grantu na przeprowadzenie trzech konferencji edukacyjnych dla Srodowisk
edukator6w wiejskich
- Prace nad Programem Mqdrzy Cyfrowi:
' spotkania Komitetu sterujqcego Mqdrzy cyfrowi orazzespoNu Merytorycznego
' Przeszkolenie moderator6w kursu on nt. nauczania wartoSci dla edukaiorow

prowadzqcych zajqcia zuczniami w ramach pilotazu; praca nad kursem dot.
narzqdzi cyfrowych imetody DT

' Prace organizacyjne nad konferencja inaugurujqcq projekt, zaproszenie
wykladowc6w i uczestnik6w, rezenruacja centrum konferencyjnego i hoteli etc.,
zapewn ien ie d okumentacj i aud io-video z konferencj i

- Udzial Fundacji w Targach Ksiqzki w Warszawie, prowadzenie stoiska, przeprowadzenie
Targowej Gry Ksiqzkowej, zorganizowanie spotkania pisarza t-ukasza Wierzbickiego
z podr6znikiem Aleksandrem Dobq, dystrybucja material6w promocyjno-edukacyjnych Fundacji- Prowadzenie przygotowah do XVll Og6lnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w dniach
2 - 10 czerwca pod haslem ,,Czytanie lqczy"
' opracowan ie materiaN6w promocyj no-edukacyj nych i ich dystrybucja
'organizacja imprezy "Caly Wyszehrad czyta dzieciom" w szpitalu dla dzieci w Chorzowie,
w tym pozyskanie Ambasador6w Fundacji w i innych znanych os6b
' opracowanie zasad przesylania relacji zimprez czytelniczych w ramach OTCD w calym kraju
i ich publikacjiw mediach Fundacji
- Wyklad ,,Czytanie jako sztuka przetruvania"
- Prace modernizacyjne nad senryisem internetowym Fundacji
- Przygotowania do Nocy Bibliotek, wsp6Norganizowanego z CEO
- Przygotowanie wydania Pienrvszej Ksiqzki Mojego Dziecko
- Przyjqcie zaproszenia do wspoldzialania w ramach Fundacji Powszechnego Czytania,
udostqpn ien ie hasla oraz znak6w wizeru n kowych, pomoc merytoryczna
- Udzial przedstawicielek Fundacji w Inauguracji Programu ,,Caly Wyszehrad czyta dzieciom"
w Pradze w Czechach
- Promocja:
' wywiad w Radiu dla Ciebie nt. fundacyjnych ksiqzek dla dzieci i mlodzieay (red. Malgorzata
Berwid)
. wywiad w Polskim Radiu (red. Maja Kluczyriska)
- Aktualizacja wnioskow grantowych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotacje
z programu,, Promocja czytelnictwa")

Czerwiec
- 2-10 czetwca - XVll Ogolnopolski Tydzieh Czytania Dzieciom z udziaNem ok. 3000 miejscowoSci
w calym kraju:
- 3-4 czerwca - Konferencja Inaugurujqca projekt Mqdrzy Cyfrowi; udzial przedstawicieli
33 szkol uczestniczqcych w pilotazu (nauczycieli oraz reprezentacji uczni6w), wyklady (prof. Jacek
Pyzalski, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Anna Giza-Poleszczuk, dr Teres a Jadczak - Szumilo,
dr Marek Kaczmarzyk, mgr Jacek Kr6likowski - prezes FRSI), orazwarsztaty z metody DT
i nowych technologii, konferencja prasowa J. Fuller- prezes Google.org
- 5 czerwca impreza czylelnicza w G6rnoSlqskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
z udzialem Edyty Jungowskiej, Ewy chodakowskiej i piotra Tofoczki
- 6 czenruca - udzialw imprezie MyMamy na Wilanowie - stoisko Fundacji i udziaN fundacyjnej
AmbasadorkiAnny Czartoryskiej-Niemczyckiej czytajqcej Pienrusza Ksiqzkg Mojego Dzieika 

-

- 7 czerwca - Konferencja prasowa oglaszajqca V Jubileuszowy Konkurs Literacki im. Astrid
lindgren na wsp6lczesnq Ksiqzkq dla dzieci i mlodzie2. Patronaty: Ambasada Szwecji,
Ministerstwo Kultury, lnstytut Ksiqzki



- 9 czenrvca - Noc Bibliotek - Fundacja zapewnita dostqp do filmu ,,Tarapaty" dla bibliotek w calym
kraju oraz zorganizowala czq56 dla mlodszych czytelnik6w w Bibliotece na Koszykowej i streaming
z wydarzenia dla wszystkich uczestniczqcych bibliotek
- Opracowanie koncepcj i prog ram u ed ukacyj nego,,Wychowanie przez czytan ie" i nowych
scenariuszy oAz zam6wienie nowych material6w multimedialnych u rapera Miksera; rozpoczgcie
rekrutacji szk6l do ww. programu
- Prowadzenie prac nad ksiqzkq,,Gozka czekolada. Nowe opowiadania o wa2nych sprawach -
tom 2" rozmowy z autorami i psychologami.
- Zalatwienie bezplatnych audiobook6w ,,Pstryk. Jak zmieniae ,2eby zmieni6?" dla placowek
uczestniczqcych w pilotaZu oraz Rady Programowej i innych zaanga2owanych w projekt MC.
- Spotkania:
. Komitetu Sterujqcego Programem Mqdrzy Cyfrowi
. dotyczqce modernizacji strony www Fundacji

Lipiec - sierpief
- Prowadzenie pilotazu programu Mqdrzy Cyfrowi, wizyty ewaluacyjne w szkolach
- Przeprowadzenie Konkursu na najlepiej pzeprowadzona kampaniq czytania w roku szkolnym
201712018 - przyjmowanie prac od lider6w i koordynator6w i poczqtek ich oceny
- Kontynuacja prac nad ksiq2kq,,Gorzka czekolada. Nowe opowiadania o waznych sprawach, tom
2" rozmowy z autorami i psychologami, redakcja opowiadari i wywiad6w
- Udzial Fundacji w festynie MyMamy w Lasku Bielahskim z udziaNem Ambasadorki Fundacji
Malgorzaty Ostrowskiej - Kr6likowskiej; czytanie Pierwszej Ksiqzki Mojego Dziecka
- Rozpoczqcie przyjmowania prac na Konkurs im. Astrid Lindgren
- Spotkania:
. ws. wydania kalendarza Fundacji. ws. wsparcia Balu Charytatywnego
' ws. projektu wydawniczego - serii ksiqzek od pzedszkola do matury dla uczni6w i nauczycieli
na temat uniwersalnych warto5ci (Alive to the World). ws. priorytet6w promocyjnych Fundacji. nt. projekt6w spolecznych. na temat projekt6w wydawniczych
' z p. Agatq t-uczytiskq, prezes Fundacji "szkota zklasq" ws. szkoleri dla nauczycieli i wsp6lpracy
przy rekrutacji do programu MC
'z p. Rafalem Lew-Starowiczem, dyr. Dep. Podrgcznik6w i Program6w MEN nt. patronatu MEN
nad konferencjami dla nauczycieli w ramach Programu Mqdrzy Cyfrowi
Promocja:
Rozmowa w TOK FM nt. czytelnictwa

Wrzesief
- Uruchomienie programu edukacyjnego ,,Wychowanie przez czytanie -zksiq2kqw Swiat warto5ci)
z udzialem 350 szk6l podstawowych
- przeprowadzenie konferencji nt. czytania i nauczania warto6ci oraz wychowywania chlopc6w i

wprowadzania kreatywnych metod edukacjiw Kartuzach (17.09) iw Szczecinie (24.09) dla
nauczycieli, bibliotekarzy, psycholog6w, rodzic6w w ramach grantu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej
- wyklady nt. Wychowania przez czytanie w Warszawie (20.09) orazw Zdunach (27.09)
- Przyjmowanie prac na Konkurs im. Astrid Lindgren
Spotkania
' w sprawie Finafu Programu Mqdrzy Cyfrowi oraz Ogloszenia wynik6w V Konkursu im. Astrid
Lindgen na Targach Ksiqzkiw maju 2019. organizacyjne zwiqzane z przygotowaniami do Balu Charytatywnego
' w MEN - prezentacja Programu MC dla Koordynator6w wojew6dzkich cyfryzaqi. nt. skutecznych metod rekrutacji szk6l do program6w edukacyjnych
- praca nad grafikq i insertem kalendarzyka,,Cala Polska czyta dzieciom"
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Pa2dziernik
- Przygotowania do Balu Charytatywnego ijego organizacja w dniu 20.10 w Centrum Olimpijskim
w Warszawie
- Udzial Fundacjiw Migdzynarodowych rargach Ksiqzkiw Krakowie (2s-2a.10)
- Spotkania
. z TVN nt. patronatu medialnego
' z przedstawicielami Akademii Filantropii nt. nowych metod fundraisingu. w siedzibie Fundacji ,,Szkola z klasq" nt. wsp6tpracy. z mowcq motywacyjnym i autorem - MichaNem Zawadkq
- wyklady nt. wychowanie przez czytanie - Bojszowy, GBp (23.10), zabrze, MBp (2s.10)

Listopad
- Spotkania:. liczne spotkania w ramach podzigkowari po Balu. w sprawie wsp6lpracy. nt. gry o wartoSciach moralnych dla Programu MC
- Wyklad w Kuratorium w Bydgoszczy nt. czytania i nauczania warto6ci oraz wychowywania
chlopc6w (16.11) dla nauczycieli, bibliotekarzy, psycholog6w w ramach grantu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- Udzial Fundacji w ceremonii przyznania nagr6d w konkursie ,,pi6rko"
- lmpreza czytelnicza z autorami opowiadari z tomu ,,Gorzka czekolada" i raperem Mikserem
w ramach finalu Programu edukacyjnego,,Wychowanie przez czytanie" - Biblioteka Slqska (29.11)
- Konferencja edukacyjno-przygotowawcza dla edukator6w prowadzqcych Program Mqdrzy
Cyfrowi- Katowice, Biblioteka Slqska (29.11)
Zakohczenie przyjmowania prac na Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren - poczqtek
przekazywan ia prac prej urorom.
- Opracowywanie wniosk6w grantowych do Ministersiwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Grudzieh
- lmpreza czytelnicza - spotkanie uczni6w z autorami opowiadah z tomu ,,Gorzka czekolada"
i raperem Mikserem w ramach finalu Programu edukacyjnego,,Wychowanie przez czytanie" -
Krak6w (04J2)
- Konferencja edukacyjno-przygotowawcza dla edukator6w prowadzqcych Program Mqdrzy
Cyfrowi - Krak6w (04.12)
- lmpreza czytelnicza - spotkanie uczni6w z autorami opowiadari z tomu ,,Gorzka czekolada"
i raperem Mikserem w ramach finalu Programu edukacyjnego,,Wychowanie ptzezczytanie" -
Poznah (07.12)
- Udzial Fundacji na zaptoszenie Stowarzyszenia Zon Dyplomat6w w Charity Bazaar w celu
zebrania funduszy na dzialania charytatywne
- Konferencja edukacyjno-przygotowawcza dla edukator6w prowadzqcych Program Mqdrzy
Cyfrowi - Warszawa (10.12)
- Uroczysto6d nagrodzenia najlepszych Lider6w i Koordynator6w kampanii czytania - Warszawa,
kino Atlantic (11.12)
- lmpreza czytelnicza - spotkanie uczni6w z autorami opowiadari z tomu ,,Gotzka czekolada"
i raperem Mikserem w ramach finalu Programu edukacyjnego ,,Wychowanie ptzez czytanie"
Warszawa, kino Atlantic (11.12)
- realizaqa projektu rozeslania ksiqzek dla dzieci do dom6w dziecka, wiqzieh, bibliotek, szpitali
etc. i stworzenie kartki Swiqtecznej powiadamiajqcej o wsparciu tej akcji
- Rozsytanie prac konkursowych do prejuror6w
- Ewaluacja i kohczenie projekt6w, pisanie sprawozdah
- Wig i I ia z udzialem Wsp6lpracown i k6w Fu ndacj i

Spotkania:
. nt. animacji okladek ksiqZek
. nt. wsp6lpracy
. z osobamizaanga2owanymiw realizacjq Programu Mqdrzy Cyfrowi



Dzialania calorocznie:
Czytanie i wprowadzanie nowych ksiqZek naZotqListq, zarzqdzanie www oraz prowadzenie
promocjiw mediach spolecznoSciowych Fundacji: FB, You Tube, Instagram, regularne
opracowywanie iwysyfanie newslettera Fundacjido ok. 10 tys. odbiorc6w, utrzymywanie kontaktu
z Liderami i koordynatorami kampanii ,,Cala Polska czyta dzieciom" , rozsyfanie, dystrybucja
material6w promocyjno-edukacyjnych Fundacji przed Ogolnopolskim Tygodniem Czytania-
Dzieciom oraz na indywidualne pro5by placowek - material6w i ksiq2ek-dla dzieci.

Liczba Liderow i Koordynator6w czytajqcych placowek oraz Klub6w wg stanu na 31 grudnia 201g
wynosila:
Liderzy i Koordynatorzy -9240
Czytajqce szkoNy - 3255
Czytalqce Przedszkola - 3825
Kluby Czytalqcych Rodzin - 75

Gl6wne zdarzenia prawne o skutkach finansowvch:

W 2018 r. Fundacja regularnie splacala raty kredytu hipotecznego zaciqgniqtego w 2OO8 r.
w zwiqzku z nabyciem lokalu na swojq siedzibq.
Po2yczki na biezqce potrzeby finansowe z 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2016 r. zostaly prolongowane.
w 2018 roku nastqpilo umorzenie odsetek od po2yczek za lata 2012 - 2016.
lnne znaczqce zdarzenia prawne o skutkach finansowych nie mialy miejsca.

WedNug obowiqzujqcego statutu przedmiotem prowadzonej przez Fundacjq dzialalno6ci
gospodarczej mo2e by6.

al dziaNalno66 wydawnicza,
b/ dzialalno66 poligraficzna,
c/prowadzenie prac badawczo -rozwojowych w dziedzinie nauk spoleczno - humanistycznych,
d/ badanie rynku i opinii publicznej
e/ doradztwo w zakresie dzialalnoSe, zwiqzanej z prowadzeniem interes6w i zarzqdzaniem,
f I dzialalno56 reklamowa,
g/ dzialalnoSe zwiqzana z organizowaniem wystaw, pokaz6w, aukcji,
h/ dzialalnoS6 galerii i salon6w wystawienniczych,
i/ dzialalnosc agent6w zajmujqcych siq sprzedazq towar6w r6znego rodzaju,
jl sprzeda2 hurtowa pozostalych towar6w uzytku domowego i osobistego
kl sprzeda2 detaliczna pozostafa w niewyspecjalizowanych sklepach,
ll sprzeda2 detaliczna artykul6w niezywno6ciowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie

indziej nie sklasyfikowana,
nlsprzeda2 detaliczna pozostafa prowadzona poza sieciq sklepowq, gdzie indziej

nie sklasyfikowana.

Dzialalno66 gospodarcza Fundacjiw roku 2018 polegata na:

- reklamowaniu Sponsor6w poprzez zamieszczanie ich logotyp6w na stronach internetowych
Fundacji (www.calapolskaczvtadzieciom.pl, www.RodzinneCzvtanie.pl), na drukowanych przez
Fundacjq materialach promocyjnych (plakaty, zakladki) oraz ekspozycji baner6w/roll-upow
sponsorskich podczas organ izowa ny ch przez Fundacjq wydarzeh.

- sprzedazy ksiq2ek: autorstwa l. Ko2miriskiej i E. Olszewskiej pt. ,,Wychowanie przez czytanie"
i ,,2 dzieckiem w Swiat wartoSci" oraz ksiqzek ,, Gorzka czekolada i inne opowiadania o waznych
sprawach, ,,Pierwsza Ksiqzka Mojego Dziecka", ,,Autografnik", "Dobranoc, Ksiq2ycu".
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dziaNalno5ci gospodarczejjest przeznaczany w calo6ci na cele statutowe.



Fundacja nie prowadzila i nie prowadzi dzialalno5ci gospodarczej, kt6ra zgodnie z art. 27a Ustawy
o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie, wykluczaNaby jq z mo2liwo6ci uzyskania
1% podatku dochodowego od os6b fizycznych.

4. Tekstv uchwal Zarzadu Fundacii w roku 20{8:

Uchwala nr 1 z dnia 1 1 kwietnia - przyjqcie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Uchwala nr 2z dnia 11 kwietnia - przyjgcie sprawozdania merytorycznego za2017 r.
Uchwala nr 3 z dnia 11 kwietnia - podjqcie decyzji o rekomendowaniu ptzezZarzqd Radzie

Fundacji, aby zysk netto za 2017 r. pzeznaczyl, na dziaNalnoS6 statutowq Fundacji
Uchwala nr 4 z dnia 11 kwietnia - przyjgcie planow Fundacji na rok 2018 i strategii Fundacji

na lata 2018-2020
Odpisy uchwal w zaNqczeniu.

5. Przvchodv Fundacii w 2018 r.:
w tym:

- darowizny od os6b tizycznych

- wplaty 1% podatku od os6b fizycznych

- darowizny od os6b prawnych

- granty od os6b prawnych)

- Srodkiz budzetu paristwa (granty Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego)

- pozostale granty

- przychod z dzialalno5ci gospodarczej (26,7 o/o pzychod6w ogolem)

- przychody finansowe - r6znice kursowe dodatnie powstaNe

w zwiqzku z przewalutowaniem, odsetki od lokat bankowych

i inne (umorzenie odsetek od pozyczek)

- pozostaNe przychody - odszkodowanie z Warty (awaria kaloryfera)

plus drobne spisania
Fundacia nie prowadzila odplatnei dzialalnoSci statutowei.
Wvnik na dzialalnoSci oospodarczei - zvsk 404 418,73 zl

6. Kosztv Fundacii:
w tym:

- realizaqa cel6w statutowych

- administraqa zwiqzana z dzialalno6ciq statutowq

- dzialalnoS6 gospodarcza

- koszty finansowe

- pozostale koszty operacyjne

7. Zatrudnienie w Fundacjiw roku 2018 obejmowalo 6 os6b, w tym:
Dyrektor Zarz4dzSqcy - 1 osoba, 4/5 etatu (od 09/2018, wczeSniej

bezplatny);

1 893 268,57 A

I 625 138,55 zl

193 834,36 zl

42 771 ,OA zl

31 520,8121

3,77 zl

2 243 286,23 zl

145.455,70 zl

44 650,80 zl

218.420,30 zl

OA

361 000,00 zl

848.310,74 zl

447 189,81 zl

177 920,80 zl

338,08 zl



Dyrektor ds. Wsp6tpracy - 1 osoba, 1 etat
Dyrektor Regionalny i trener - 1 osoba, 1 etat (w Szczecinie);
Dyrektor Programowy - 1 osoba, 1 etat (w Toruniu)
Dyrektor Finansowy - 1 osoba, 1 etat
Kierownik Finansowy - 1 osoba, 4/5 etatu (od 11/2018, wcze6niej urlop wychowawczy);

Fundacja nie zatrudniata os6b wylqcznie w dzialalnosci gospod arczej.

Lqczna kwota wynagrodzeh z tytulu um6w o pracA w 2018 r. - 280.656,18 zl brutto,
w tym:
podstawowe wynagrodzenia - 277.956,37 zl brutto,
nagrody - 2.699,81 zl brutto za ,, wzorowe wypelnianie swoich obowiqzk6w pracowniczych
podczas ll Balu Charytatywnego Fundacji"

Pracownikowi zatrudnionemu na umowg o pracg wyplacono Swiadczenie tytulem zwrotu za okulary
w wysoko6ci 500,00 A zgodnie z Regulaminem w sprawie: ,,zwrotu koszt6w zakupu okular6w
korygujqcych wzrok pracownikom Fundacji uzytkujqcym w czasie pracy monitor ekranowy".

Fundacja nie wyplacaNa czlonkom Zarzqdu wynagrodzeh z tytuNu pelnienia funkcji. W zwiqzku
zpracq w ramach dzialafi statutowych Fundacji lqcznie w ciqgu roku czlonkowie Zarzqdu otrzymali
116.988,92 zN ztytulu umowy o pracg, um6w zlecenia i o dzielo. Czlonkom Zarzqdu nie byfy
wyplacane nagrody, premie ani inne Swiadczenia poza wymienionymi. Fundacja nie wyplacifa
czlonkom Rady Fundacji wynagrodzeri z tytulu pelnienia funkcji. Fundacja nie zatrudniala osob
kierujqcych dzialalnoSciq gospodarczq.

Wydatki na wynagrodzenia lqcznie ze wszystkich um6w zlecenia i o dzieNo wyniosly 486.579,90
zl brutto.

Fundacja nie udzielala po2yczek.

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych wedlug stanu na dzieri 31.12.2018 r.:
- 300 000 usD
- 130 000 PLN

Fundacja nie nabywafa ani nie posiadala obligacji, udzial6w ani akcji w sp6Nkach prawa
handlowego.

W 2018 r. Fundacja nie nabywala nieruchomo5ci.

W 2018 r. Fundacja nie nabywala Srodk6w tnrvalych.

Warto66 aktyw6w Fundacji na koniec 2Q18 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosila
2 138 2Q2,42 zl.
Warto56 zobowiqzai Fundacji na koniec 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosila
1 666 066,53 zl. ( rozliczenia miqdzyokresowe grant6w: Mqdrzy Cyfrowi, V Jubileuszowy Konkurs
Literacki im. Astrid Lindgren na wsp6lczesnq ksiqzkq dla dzieci i mlodzie2y, Fundacji Bankowej
imienia Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy na ksiqzkq pt ,,Gorzka Czekolada, tom 2. Nowe
opowiadania o wa2nych sprawach", kredyt zalokal, po2yczki, zobowiqzania z tyt. dostaw i uslug) .

8. Dzialalno66 zlecona przez podmiotv pafstwowe i samorzadowe

Granty ze Srodk6w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1/ - kwota dotacji 200 000 zl - Umowa Nr 08158/18/FPMKz dnia 02.07 .2018 r. ,,Kampania
spoleczna "Cala Polska czyta dzieciom " w 2018 roku Grant byl w caNo5ci wydatkowany na
realizacjq wskazanego zadania.
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2l - kwota dotacji 161 000 zt - Umowa Nr 08161/18/FPMK z dnia 02.07.2018 r. ,,Wychowanie
Plzez czytanie program edukacyjny dla szk6N", wrazzAneksem zdnia2O.12.2O18i. (Aneks
dotyczyl przesunig6 w budzecie pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami nie zmieniajqcymi og6lnej
kwoty dotacji). Grant byf w caloSci wydatkowany na realizaqg wskazanego zadanla.

9. Peklafacie podatkowe_(VAT-7) skladane byly do 25 dnia nastqpnego miesiqca za dany okres
rozliczeniowy w Urzgdzie Skarbowym Warszawa-Ursyn6w. W zwiqzku-zfaktem, ze Fundacja
przeznacza Srodki wypracowane z dzialdno6ci gospodarczq na swojq statutowq dzialalno5-6,
doch6d podatkowy jest zwolniony z opodatkowania. Fund aila rozliczala terminowo wszystkie
zobowiqzan ia pod atkowe.

W 2018 r. w Fundacji nie byly przeprowadzane kontrole.
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