
Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 

maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 

2001r.) 
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1. nazwa fundacji: Fundacja Familijny Poznań 

 

2. siedziba i adres: ul. Staszica 15; 60-526 Poznań  

 

3. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 września 2001 r.  

 

4. numer KRS: 0000044866   

 

5. numer REGON: 634239925 

 

6. dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania): 

1) Prezes Fundacji – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Grzybowski; 

ul. Chwiałkowskiego 28/12, Poznań  

2) Wiceprezes Fundacji – Mateusz Krajewski; 

ul. Gorczyczewskiego 2/4, Poznań 

 3)    Członek Zarządu – Anna Tomaszyk; 

        Os. Leśne 1B/73, Koziegłowy 

 4)    Członek Zarządu – Szymon Buda; 

        ul. Białych Bzów 7, Kowale 

      5)    Członek Zarządu – Joanna Poselt; 

        ul. Prądzyńskiego 27, Łódź 

 

7. określenie celów statutowych fundacji: 

1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej  

   i żłobkowej. 

2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych  

  w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych  

  i opiekuńczych 

3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. 

 

8. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

 

Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2018 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: 

 Prowadzenie przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania (8 placówek), Wrocławia  

(3 placówki). 

 Powadzenie przedszkoli całodziennych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego  

(11 przedszkoli), Wrocławia (11 przedszkoli), Łodzi (1 przedszkole z filiami), Gdańska  

(6 przedszkoli), Nakonowa (1 przedszkole), Rosochy(1 przedszkole), Rogoźno (1 przedszkole). 
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 Prowadzenie 2 Szkół Podstawowych na terenie miasta Poznania, Szkoły Podstawowej na terenie 

miasta Gdańska, 2 Szkół Podstawowych na terenie miasta Wrocławia oraz Szkoły Podstawowej  

w Nakonowie na terenie gminy Kowal. 

 Realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowała projekty w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (PO WER) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowała projekty dofinansowane z budżetów JST. 

 Realizowała projekty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 Realizowała projekty z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica” 

 Realizowała projekty z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3. 

 Realizowała projekt z konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2018 

 Realizowała projekty z dotacji celowych budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych  

do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

 Realizowała projekty z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Realizowała projekty grantowe. 

 

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 

 Otrzymaliśmy dotację na realizację zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań 

ul. Janickiego 22” na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.94.2017 Okres realizacji zadania: od 

02.01.2018 roku do 31.08.2019 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 600 000,00 zł. 

Celem głównym jest zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację 

działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 50 dzieciom  

w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym, których rodzice/ 

opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji  

i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 

31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – 

miasto Poznań.  

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijny Żłobek ul. Malwowa 102” na podstawie 

umowy nr ZSS-XV.526.95.2017. Okres realizacji zadania: od 02.01.2018 roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 57 000,00 zł. 

Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację 

działalności Żłobka ul. Malwowa 102 Poznań zapewniającego opiekę 15 dzieciom  

w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia (w tym dzieciom niepełnosprawnym), których rodzice/ opiekunowie 
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prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji  

i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 

31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – 

miasto Poznań. 

 Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żłobek Targuś” na podstawie 

umowy nr ZSS-XV.526.96.2017. Okres realizacji zadania: od 02.01.2018 roku do 31.08.2019 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 312 000,00 zł. 

Celem głównym jest wsparcie rodziców 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia – mieszkańców 

miasta Poznania, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. 

stanu na dzień 31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania 

podatnika – miasto Poznań poprzez zwiększenie dostępu do Żłobka Targuś, dzięki dofinansowaniu miejsc w 

żłobku przez Urząd Miasta Poznania  

 Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” na podstawie umowy nr 15/Ż/2017/2018. Okres realizacji 

zadania: 01.09.2017 do 31.08.2018 roku.  

Łączna wartość zadania z dofinansowania 426 960,00 zł. 

Celem głównym zadania było zapewnienie miejsc dla 67 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie 

Gminy Wrocław. 

 Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” na podstawie umowy nr 65/Ż/2017/2018. Okres realizacji 

zadania: 02.10.2017 do 31.08.2018 roku.  

Łączna wartość zadania z dofinansowania 42 600,00 zł. 

Celem głównym zadania było zapewnienie miejsc dla 8 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie Gminy 

Wrocław. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 39/M4RC/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 149 100,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt dzieci w żłobku w trzech poznańskich 

placówkach: Żłobku Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22 i Familijnym Żłobku ul. Malwowa 102 oraz 

Żłobku Targuś ul. Święcickiego 1. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 39/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 18 000,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku ul. Trawowa 57 

A, 54-614 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 40/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 
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Łączna wartość programu z dofinansowania 17 850,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku  

ul. Pl. Zgody 3/1a, 50-432 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 41/M4/D/2018. Okres realizacji zadania:  

od 01.01.2018 roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 17850,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku  

ul. Pilczycka 100A1/1, 50-432 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 42/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 17 550,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku  

ul. Kowalska 60, 51-424 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 43/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 35 550,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku mSzkrab ul. 

Górnickiego 22, 50-337 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne półkolonie w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/2571/WRS/340/U-W.Bież/2018. 

Okres realizacji zadnia:              od 15-05-2018 roku do 31.10.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 5 540,34 zł. 

Celem zadania publicznego była organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku przy ul .Miałki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było 

stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji. 

 Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą „Strefa Aktywności Dzieci (SAD) na 

Osiedlu Rudniki – utrzymanie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w 

Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/4354/WRS/759/U-W.Bież/2016. Okres realizacji zadnia: od 

01.09.2016 roku do 31.12.2018 roku.  

Łączna wartość zadania z dofinansowania 6 498,15zł.  

Celem głównym zadania publicznego było utrzymanie przez Fundację placu zabaw – Strefy Aktywności 

Dziecka, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy udziale lokalnej społeczności. 

 Zakończyliśmy realizację zadanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

KFS-091/2017. Okres realizacji zadania: od 14.09.2017 roku do 28.11.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 20 352,00 zł.  

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 26 pracowników. 
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 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

105/KFS/2018. Okres realizacji zadania: od 15.03.2018 roku do 20.04.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 1 440,00 zł. 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 16 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

194/KFS/2018. Okres realizacji zadania od 08.06.2018 roku do 24.06.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 960,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 3 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

RS.533.367.3.2018.AS. Okres realizacji zadania od 23.11.2018 roku do 21.12.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 3 600,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 3 pracowników. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy 111/AT/2017. Okres realizacji zadania: 

od 30.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy 6/2017. Okres realizacji zadania: od 

25.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy WAF.557.11.1/397/ATD/2/2017. Okres 

realizacji zadania: od 19.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny 

Poznań. 
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 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy WAF.557.11.1/388/ATD/2/2017. Okres 

realizacji zadania: od 19.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito. 

 Otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół 

podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na 

podstawie umowy 7.F.3146.42.2/2018. Okres realizacji zadania: od 11.07.2018 roku do 30.06.2019 

roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 28 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym oraz 2 

monitorów dotykowych i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły 

Podstawowej Leonardo oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 34/2018/NPRC. Okres realizacji zadania: od 

28.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 12 000,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 29 w 

Gdańsku w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów biblioteki szkolnej oraz wzmocnieniu potencjału i roli 

biblioteki. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy WAF.557.17.7/146/2018. Okres realizacji 

zadania: od 21.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 12 000,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej 

Cogito w Poznaniu w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów biblioteki szkolnej oraz wzmocnieniu potencjału i 

roli biblioteki. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 26/NPRC/2018. Okres realizacji zadania: od 

08.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 480,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

Galileo nr 1  w Nakonowie w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów biblioteki szkolnej oraz wzmocnieniu 

potencjału i roli biblioteki. 
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 Otrzymaliśmy grant na realizację zadania pod nazwą „Małe Laboratorium w Publicznym Przedszkolu 

Leonardo przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu” ze środków Wolontariatu pracownicze AQUANET 

SA „Płyń z pomocą” na podstawie umowy z dnia 04.05.2018 roku. Okres realizacji zadania: od 

04.05.2018 roku do 28.06.2019roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 5 000,00 zł. 

Celem zadania jest edukacja ekologiczna i kształcenie postaw ekologicznych wśród dzieci z przedszkola 

Leonardo w Poznaniu poprzez cykl zajęć/zabaw o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz zakup pomocy 

dydaktycznych. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z grantu Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018 pod nazwą 

„Meteo w Galileo” na podstawie umowy UM.ŚG.273.4.063.2018. Okres realizacji zadania: od 

22.05.2018 roku do 28.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 351,65 zł. 

Celem projektu było zwiększenie wrażliwości i świadomości ekologicznej poprzez wspólną budowę stacji 

meteorologicznej przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie.  

 Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą „Piękno natury Kujaw” na podstawie umowy 

DK18091/EE-OK. Okres realizacji  zadania:  01.05.2018 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 1 000,00 zł. 

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej w wieku od 6 do 13 lat uczęszczającej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie. 

 Zakończyliśmy realizację projektu w ramach programu „Centrum Inicjatyw Lokalnych – 

Regrantingowe” pod nazwą „Przestrzeń Fabianowo – lokalne miejsce spotkań mieszkańców” na 

podstawie umowy nr 37/CIL-R/2018. Okres realizacji zadania: od 27.08.2018 roku do 30.11.2018 

roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 5 000,00 zł. 

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i poczucie wspólnotowości wśród 60 mieszkańców osiedla 

Fabianowo Kotowo poprzez realizację w okresie 27.08-30.11.2018 roku wspólnych działań artystycznych i 

kulturalnych oraz utworzenie i zaaranżowanie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 lokalnego 

miejsca spotkań mieszkańców. 

 Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania z programu #SuperKoderzy pod nazwą „Cyfrowi DJe” na 

podstawie umowy numer D/22/2018/FO/Wrocław3. Okres realizacji zadania : od 18.06.2018 roku do 

31.05.2019 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 500,00 zł. 

Celem zadania jest nauka programowania poznanie podstaw robotyki i świata nowych technologii przez 

uczniów 4-5 klas szkoły podstawowej. Poprzez wybór ścieżki projektu „Cyfrowi Dje”, dzieci podczas zajęć, 

zajmują się programowaniem muzyki. 

 Zakończyliśmy realizację zadania że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą „Zielone Cogito” – konkursy, olimpiada oraz fest 
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osiedlowy upowszechniający wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na podstawie umowy 

674/U/400/745/2018. Okres realizacji zadania: 21.09.2018 roku do 30.11.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 13 526,10 zł. 

Celem zadania był wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej wśród 517 uczestników 

projektu: dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat), uczęszczających do Publicznej Szkoły Cogito w Poznaniu, ich 

rodziców, nauczycieli a także przedstawicieli społeczności lokalnej poprzez realizację 4 inicjatyw: 3 

konkursów i 1 festynu upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.  

 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim” (nr 

RPDS.10.01.01-02-0025/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 roku do 31.01.2018 roku. 

Łączna wartość projektu 162 525,00 zł, w tym z dofinansowania 137 985,00 zł. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów 

wiejskich gminy Brzeg Dolny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 15 nowych miejsc przedszkolnych dla 

dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Pogalewie Wielkim, oferując zajęcia edukacyjne 

i specjalistyczne. 

 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wielcy Mistrzowie” (RPPM.03.02.01-22-0148/15-00) 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 (RPO WP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 

projektu: od 01.08.2016 roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość projektu 305 677,14 zł, w tym 290 393,28 zł z dofinansowania. 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo w 

Gdańsku. 

 Kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „Mały człowiek – duże perspektywy” (RPDS.10.02.02-02-

0014/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 30.06.2019 roku. 

Łączna wartość projektu 618 108,20 zł w tym 534 708,20 zł z dofinansowania.                                        

Celem projektu jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we 

Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – „Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji”  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

14.09.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 196 300,00 zł.                             

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, mieszkańców pobliskich osiedli 

wokół PSP nr 52, w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Poznaniu w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 52 i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-
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1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

02.10.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 157 000,00 zł.                           

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w 

zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE we Wrocławiu w Publicznej Szkole 

Podstawowej Leonardo i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

02.10.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 200 000,00 zł.                             

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w 

zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Poznaniu w Publicznej Szkole Podstawowej 

Cogito i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

13.10.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 196 000,00 zł.                           

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w 

zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Nakonowie w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej Galileo i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację program „Europejski Rejs Parostatkiem” na podstawie 

umowy nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049579. Okres realizacji zadania: od 01.11.2018 roku 

do 31.12.2019 roku. 

Łączna wartość projektu 51 108,19 zł, w tym 51 108,19 zł z dofinansowania. 

Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówce 

oświatowej dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. 

 

9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

 

W 2018 r. Fundacja prowadziła działalności pomocniczą do działalności statutowej nieodpłatnej w zakresie 

prowadzenia przedszkoli. 

 

10. Odpisy uchwał fundacji:   

 

W 2018 roku Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Fundacji w 2018 r.  
Data uchwały W sprawie 

12/07/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Familijny Poznań z 
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okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

12/07/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji 

pożytku publicznego – Fundacji Familijny Poznań za okres od 01.01.2017 r. do 

31.12.2017 r.  

12/07/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności   Fundacji Familijny Poznań 

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

12/07/2018 podział wyniku finansowego netto za rok 2017 

 

W 2018 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

Rejestr uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji w 2018 r.  
Lp. Nr uchwały Data uchwały W sprawie 

1. 1 19/01/2018 w sprawie regulaminu pracy zarządu 

2. 2 19/01/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu 

Fundacji z tyt. pełnienia funkcji – A. Tomaszyk 

3. 3 19/01/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu 

Fundacji z tyt. pełnienia funkcji – S. Buda 

4. 4 19/01/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Wynagradzania i rewaloryzacji kwoty ekwiwalentu za 

stosowanie własnej odzieży roboczej oraz ekwiwalentu 

za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie  

5. 1 23/07/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa  

Fundacji z tyt. pełnienia funkcji członka zarządu na 

podstawie powierzenia   

6. 1 28/09/2018  w sprawie założenia Familijnej Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej we Wrocławiu   

7. 1 12/10/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 

zabudowanej nieruchomości w użytkowanie wieczyste 

składające się z działki nr 9 przy ul. Zatorskiej 11 we 

Wrocławiu oraz na zakup posadowionych na działce 

dwóch budynków wolnostojących i innych urządzeń 

objętych księgą wieczystą WR1K/00069262/5 na 

warunkach i według uznania Zarządu Spółki.  

 

11. 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 z wyodrębnieniem ich źródeł:  

 

Przychody 

Ogółem, w tym: 58 483 011,09 zł 

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 

wyników/zysków i strat) 
58 483 011,09 zł 

Informacja o źródłach przychodów organizacji  

  Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45 271 049,01 zł 

  Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 111 089,91 zł 

 Przychody z działalności pomocniczej do działalności statutowej nieodpłatnej 8 231 986,82 zł 
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 Przychody z działalności finansowej 309,99 zł 

 Pozostałe przychody 2 868 575,36 zł 

Przychody z 1%podatku dochodowego od osób fizycznych 13 543,80 zł 

Przychody ze źródeł publicznych ogółem 46 405 299,81 zł 

  Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 548 792,86 zł 

  Ze środków budżetu państwa 54 480,00  zł 

  Ze środków budżetu samorządu terytorialnego  45 398 503,41 zł 

  Z dotacji funduszy celowych 403 523,54 zł 

Przychody ze źródeł prywatnych ogółem 255 811,04 zł 

  Ze składek członkowskich 0,00 zł    

  Z darowizn od osób fizycznych 45 920,80 zł 

  Z darowizn od osób prawnych 102 500,00 zł 

 Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł 

 Ze spadków, zapisów 0,00 zł 

 Z wpływów z majątku 102 390,24 zł 

 Z nawiązek sądowych 0,00 zł 

 Ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł 

Przychody z innych źródeł 2 599 220,52 zł 

 

 12) Informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych, 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 

c) działalność pomocniczą do działalności statutowej nieodpłatnej, 

d) pozostałe koszty, 

 

Poniesione koszty:  

 

Koszty 

Ogółem, w tym: 58 284 997,77 zł 

Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 45 039 105,79 zł 

Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 158 868,55 zł 

Koszty z tytułu prowadzenia działalności pomocniczej do działalności statutowej 

nieodpłatnej w tym: 
5 963 839,27 zł 

  
Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki 

i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 
5 936 216,12 zł 

  
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 

0,00 zł 

 Pozostałe koszty ogółem 27 623,15 zł 

Pozostałe koszty administracyjne i zarządu 1 386 034,73 zł 
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Pozostałe koszty operacyjne 2 800 414,66 zł 

Pozostałe koszty finansowe 936 734,77 zł 

 

 

Poniesione koszty według rodzaju 54 547 848,34 zł 

Zużycie materiałów i energii 2 179 677,12 zł 

Usługi obce 22 165 109,84 zł 

Podatki i opłaty 139 336,72 zł 

Wynagrodzenia 24 661 427,05 zł 

Świadczenia na rzecz pracowników 4 717 528,78 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Amortyzacja 248 083,05 zł 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27 621,79 zł 

Pozostałe koszty 409 063,99 zł 

 

13)Dane o: 

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

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

 

Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba osób 

zatrudnionych na podst. umów 

o pracę 

w tym kobiety w tym mężczyźni 

Zarząd FFP 0 0 0 

Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów 27 23 4 

Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i 

zarządzania 10 9 1 

Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze 

szkół lub przedszkoli 46 46 0 

Osoby zatrudnione w ramach realizowanych 

projektów: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, 

pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp. 6 6 0 

Służba BHP 2 1 1 

Nauczyciele 535 488 47 

Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca 56 54 2 

Pomoce nauczyciela 268 266 2 

Opiekunowie i salowe w żłobkach 57 57 0 

Woźni, kucharki, sprzątaczki, pracownicy gosp., 

pracownicy techn. 53 43 10 
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Stażyści, stypendyści (w ramach realizowanych 

projektów) 0 0 0 

Usługi projektowe, remontowe, techniczne 0 0 0 

Zatrudnienie ogółem 1060 993 67 

Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba osób 

świadczących usługi na 

podst. umów cywilnych 

w tym kobiety w tym mężczyźni 

Zarząd FFP 4 3 1 

Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów 1 1 0 

Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i 

zarządzania 0 0 0 

Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół 

lub przedszkoli 8 7 1 

Osoby zatrudnione w ramach realizowanych 

projektów: Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, 

pracownicy biurowi, doradcy obyw., itp. 24 21 3 

Służba BHP 0 0 0 

Nauczyciele 98 82 16 

Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca 11 8 3 

Pomoce nauczyciela 30 29 1 

Opiekunowie i salowe w żłobkach 0 0 0 

Woźni, kucharki, sprzątaczki, pracownicy gosp., 

pracownicy techn. 34 32 2 

Usługi projektowe, remontowe, techniczne 0 0 0 

Zatrudnienie ogółem 210 183 27 

 

W 2018 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej.  

 

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, 

  Wynagrodzenie 

Wynagrodzenia ogółem 24 661 427,05 zł 

  z tytułu umów o pracę 23 132 662,05 zł 

  z tytułu umów cywilno - prawnych 1 476 930,55 zł 

  z tytułu stypendiów 0,00 zł 

Wynagrodzenia w tym: 24 661 427,05 zł 

  premie  1 390 846,08 zł 
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  nagrody 0,00 zł 

  inne świadczenia 0,00 zł 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
pomocniczej do działalności statutowej 

0,00 zł 

 

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. 

Organ Fundacji 
Wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia (brutto) 

Zarząd w tym: 12 193,65 zł    

  Wynagrodzenie 12 193,65 zł 

  Premie 0,00    

  Nagrody 0,00    

  Inne świadczenia 0,00    

Rada Nadzorcza  0,00    

  Wynagrodzenie 0,00    

  Premie 0,00    

  Nagrody 0,00    

  Inne świadczenia 0,00    

Działalność gospodarcza 0,00    

  Wynagrodzenie 0,00    

  Premie 0,00    

  Nagrody 0,00    

  Inne świadczenia 0,00    

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło 

Wynagrodzenie 

Wynagrodzenia 1 476 930,55 zł 

  z tytułu umów cywilno - prawnych 1 476 930,55 zł 

  z tytułu stypendiów 0,00 zł 

 

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, 
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Fundacja w 2018 roku  nie udzieliła  żadnych pożyczek pieniężnych: 

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

 

Fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych. 

 

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

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

Fundacja posiada udziały w: 

 DGF Sp. z o.o. 120 udziałów o łącznej wysokości  12.000,00zł 

 DGF Sp. z o.o. Sp. K. wkład wniesiony w kwocie 762 178,00 jako komandytariusz 

 Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. 1199 udziałów o łącznej wysokości 1.199.000,00zł 

 Frajda Sp. z o.o. 102 udziały o łącznej wysokości 1.020.000,00zł 

W dniu 16.04.2018 roku Fundacja Familijny Poznań sprzedała spółce DGF Sp. z o.o.  w Poznaniu jeden udział 

w kapitale zakładowym spółki Infrastruktura Oświaty sp. z o.o. w Poznaniu o wartości nominalnej jednego 

tysiąca złotych.  

W dniu 03.10.2018 roku został podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Infrastruktury 

Oświaty spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu o przekształceniu spółki Infrastruktury Oświaty spółka z o.o. w 

spółkę komandytową. 

Fundacja Familijny Poznań uczestniczy w charakterze Komandytariusza, a udział w zyskach i stratach będzie 

ponosić w wysokości 49,5%. 

W dniu 1 marca 2019 roku została podpisana umowa sprzedaży udziałów spółki Frajda spółka z o.o. Kupujący 

zapłaci za nabyte 102 udziały w wysokości 500 000,00 zł. 

 

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

nabycie, 

Dnia 18 października 2018 roku została podpisana umowa (akt notarialny Rep. A nr 1922/2018) o oddanie 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z położoną na niej nieruchomością:  

- wartość netto gruntu na dzień 31.12.2018 wynosi 84 989,33 zł 

Wartość gruntu i budynku jest comiesięcznie pomniejszana o amortyzację. 

Na terenie nieruchomości prowadzona jest przez Fundację szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole. 

Dotychczasowa wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 

- 3 998 484,86zł i jest corocznie pomniejszana o odpis aktualizujący,  

- 146 575,18 zł i jest comiesięcznie pomniejszana o amortyzację. 

Łączna wartość prawa wieczystego gruntu na 31-12-2018 r. wynosi 4 230 049,37 zł. 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Budynki i budowle wartość netto na dzień 31-12-2018 r. wynosi 643 960,55 zł 

w tym: 

    - inwestycja w obcych środkach trwałych 180 998,28 zł; 

    - wartość nowo nabytego budynku 442 696,27 zł 
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    - budowle 20 266,00 zł 

Urządzenia techniczne, maszyny   wartość netto na 31-12-2018 r.: 10 088,69 zł 

Środki transportu wartość netto na 31-12-2018 r.: 0,00 zł 

Wartości Niematerialne i Prawne wartość netto na 31-12-2018 r.: 0,00 zł 

Środki trwałe w budowie wartość netto na 31-12-2018 r.: 15 000,00 zł 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych, 

Wartość aktywów 10 056 121,07 zł, wartość pasywów 10 056 121,07 zł. 

 

 14) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

 Otrzymaliśmy dotację na realizację zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań 

ul. Janickiego 22” na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.94.2017 Okres realizacji zadania: od 

02.01.2018 roku do 31.08.2019 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 600 000,00 zł. 

Celem głównym jest zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację 

działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 50 dzieciom  

w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym, których rodzice/ 

opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji  

i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 

31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – 

miasto Poznań.  

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijny Żłobek ul. Malwowa 102” na podstawie 

umowy nr ZSS-XV.526.95.2017. Okres realizacji zadania: od 02.01.2018 roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 57 000,00 zł. 

Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację 

działalności Żłobka ul. Malwowa 102 Poznań zapewniającego opiekę 15 dzieciom  

w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia (w tym dzieciom niepełnosprawnym), których rodzice/ opiekunowie 

prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji  

i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 

31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – 

miasto Poznań. 

 Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Żłobek Targuś” na podstawie 

umowy nr ZSS-XV.526.96.2017. Okres realizacji zadania: od 02.01.2018 roku do 31.08.2019 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 312 000,00 zł. 

Celem głównym jest wsparcie rodziców 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia – mieszkańców 

miasta Poznania, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg. 

stanu na dzień 31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, wskazali jako miejsce zamieszkania 

podatnika – miasto Poznań poprzez zwiększenie dostępu do Żłobka Targuś, dzięki dofinansowaniu miejsc w 

żłobku przez Urząd Miasta Poznania  
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 Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” na podstawie umowy nr 15/Ż/2017/2018. Okres realizacji 

zadania: 01.09.2017 do 31.08.2018 roku.  

Łączna wartość zadania z dofinansowania 426 960,00 zł. 

Celem głównym zadania było zapewnienie miejsc dla 67 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie 

Gminy Wrocław. 

 Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 sprawowanej w formie żłobka” na podstawie umowy nr 65/Ż/2017/2018. Okres realizacji 

zadania: 02.10.2017 do 31.08.2018 roku.  

Łączna wartość zadania z dofinansowania 42 600,00 zł. 

Celem głównym zadania było zapewnienie miejsc dla 8 dzieci w wieku do 3 lat w 5 żłobkach na terenie Gminy 

Wrocław. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 39/M4RC/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 149 100,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt dzieci w żłobku w trzech poznańskich 

placówkach: Żłobku Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22 i Familijnym Żłobku ul. Malwowa 102 oraz 

Żłobku Targuś ul. Święcickiego 1. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 39/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 18 000,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku ul. Trawowa 57 

A, 54-614 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 40/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 17 850,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku  

ul. Pl. Zgody 3/1a, 50-432 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 41/M4/D/2018. Okres realizacji zadania:  

od 01.01.2018 roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 17850,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku  

ul. Pilczycka 100A1/1, 50-432 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 42/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 17 550,00 zł.   
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Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku  

ul. Kowalska 60, 51-424 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2018 na podstawie umowy nr 43/M4/D/2018. Okres realizacji zadania: od 01.01.2018 

roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 35 550,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 150,00 zł miesięcznie opłat za pobyt w Familijnym Żłobku mSzkrab ul. 

Górnickiego 22, 50-337 Wrocław prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne półkolonie w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/2571/WRS/340/U-W.Bież/2018. 

Okres realizacji zadnia:              od 15-05-2018 roku do 31.10.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 5 540,34 zł. 

Celem zadania publicznego była organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku przy ul .Miałki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było 

stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji. 

 Zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą „Strefa Aktywności Dzieci (SAD) na 

Osiedlu Rudniki – utrzymanie placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w 

Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/4354/WRS/759/U-W.Bież/2016. Okres realizacji zadnia: od 

01.09.2016 roku do 31.12.2018 roku.  

Łączna wartość zadania z dofinansowania 6 498,15zł.  

Celem głównym zadania publicznego było utrzymanie przez Fundację placu zabaw – Strefy Aktywności 

Dziecka, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy udziale lokalnej społeczności. 

 Zakończyliśmy realizację zadanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

KFS-091/2017. Okres realizacji zadania: od 14.09.2017 roku do 28.11.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 20 352,00 zł.  

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 26 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

105/KFS/2018. Okres realizacji zadania: od 15.03.2018 roku do 20.04.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 1 440,00 zł. 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 16 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

194/KFS/2018. Okres realizacji zadania od 08.06.2018 roku do 24.06.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 960,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 3 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

RS.533.367.3.2018.AS. Okres realizacji zadania od 23.11.2018 roku do 21.12.2018 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 3 600,00 zł 
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Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Fundacji Familijny 

Poznań w formie szkoleń dla 3 pracowników. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy 111/AT/2017. Okres realizacji zadania: 

od 30.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy 6/2017. Okres realizacji zadania: od 

25.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy WAF.557.11.1/397/ATD/2/2017. Okres 

realizacji zadania: od 19.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny 

Poznań. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy WAF.557.11.1/388/ATD/2/2017. Okres 

realizacji zadania: od 19.10.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym i wykorzystanie 

ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito. 

 Otrzymaliśmy dotacje celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół 

podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na 

podstawie umowy 7.F.3146.42.2/2018. Okres realizacji zadania: od 11.07.2018 roku do 30.06.2019 

roku. 
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Łączna wartość zadania z dofinansowania 28 000,00 zł. 

Celem zadania był zakup 2 tablic interaktywnych wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym oraz 2 

monitorów dotykowych i wykorzystanie ich w procesie edukacji dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły 

Podstawowej Leonardo oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 34/2018/NPRC. Okres realizacji zadania: od 

28.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 12 000,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 29 w 

Gdańsku w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów biblioteki szkolnej oraz wzmocnieniu potencjału i roli 

biblioteki. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy WAF.557.17.7/146/2018. Okres realizacji 

zadania: od 21.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 12 000,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej 

Cogito w Poznaniu w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów biblioteki szkolnej oraz wzmocnieniu potencjału i 

roli biblioteki. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 26/NPRC/2018. Okres realizacji zadania: od 

08.05.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 480,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

Galileo nr 1  w Nakonowie w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów biblioteki szkolnej oraz wzmocnieniu 

potencjału i roli biblioteki. 

 Otrzymaliśmy grant na realizację zadania pod nazwą „Małe Laboratorium w Publicznym Przedszkolu 

Leonardo przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu” ze środków Wolontariatu pracownicze AQUANET 

SA „Płyń z pomocą” na podstawie umowy z dnia 04.05.2018 roku. Okres realizacji zadania: od 

04.05.2018 roku do 28.06.2019roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 5 000,00 zł. 

Celem zadania jest edukacja ekologiczna i kształcenie postaw ekologicznych wśród dzieci z przedszkola 

Leonardo w Poznaniu poprzez cykl zajęć/zabaw o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz zakup pomocy 

dydaktycznych. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z grantu Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018 pod nazwą 

„Meteo w Galileo” na podstawie umowy UM.ŚG.273.4.063.2018. Okres realizacji zadania: od 

22.05.2018 roku do 28.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 351,65 zł. 
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Celem projektu było zwiększenie wrażliwości i świadomości ekologicznej poprzez wspólną budowę stacji 

meteorologicznej przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie.  

 Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą „Piękno natury Kujaw” na podstawie umowy 

DK18091/EE-OK. Okres realizacji  zadania:  01.05.2018 roku do 30.06.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 1 000,00 zł. 

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej w wieku od 6 do 13 lat uczęszczającej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie. 

 Zakończyliśmy realizację projektu w ramach programu „Centrum Inicjatyw Lokalnych – 

Regrantingowe” pod nazwą „Przestrzeń Fabianowo – lokalne miejsce spotkań mieszkańców” na 

podstawie umowy nr 37/CIL-R/2018. Okres realizacji zadania: od 27.08.2018 roku do 30.11.2018 

roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 5 000,00 zł. 

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i poczucie wspólnotowości wśród 60 mieszkańców osiedla 

Fabianowo Kotowo poprzez realizację w okresie 27.08-30.11.2018 roku wspólnych działań artystycznych i 

kulturalnych oraz utworzenie i zaaranżowanie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 lokalnego 

miejsca spotkań mieszkańców. 

 Otrzymaliśmy dotację na realizację zadania z programu #SuperKoderzy pod nazwą „Cyfrowi DJe” na 

podstawie umowy numer D/22/2018/FO/Wrocław3. Okres realizacji zadania : od 18.06.2018 roku do 

31.05.2019 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 500,00 zł. 

Celem zadania jest nauka programowania poznanie podstaw robotyki i świata nowych technologii przez 

uczniów 4-5 klas szkoły podstawowej. Poprzez wybór ścieżki projektu „Cyfrowi Dje”, dzieci podczas zajęć, 

zajmują się programowaniem muzyki. 

 Zakończyliśmy realizację zadania że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod nazwą „Zielone Cogito” – konkursy, olimpiada oraz fest 

osiedlowy upowszechniający wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na podstawie umowy 

674/U/400/745/2018. Okres realizacji zadania: 21.09.2018 roku do 30.11.2018 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 13 526,10 zł. 

Celem zadania był wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej wśród 517 uczestników 

projektu: dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat), uczęszczających do Publicznej Szkoły Cogito w Poznaniu, ich 

rodziców, nauczycieli a także przedstawicieli społeczności lokalnej poprzez realizację 4 inicjatyw: 3 

konkursów i 1 festynu upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.  

 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim” (nr 

RPDS.10.01.01-02-0025/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 roku do 31.01.2018 roku. 

Łączna wartość projektu 162 525,00 zł, w tym z dofinansowania 137 985,00 zł. 
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Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów 

wiejskich gminy Brzeg Dolny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 15 nowych miejsc przedszkolnych dla 

dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Pogalewie Wielkim, oferując zajęcia edukacyjne 

i specjalistyczne. 

 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wielcy Mistrzowie” (RPPM.03.02.01-22-0148/15-00) 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 (RPO WP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji 

projektu: od 01.08.2016 roku do 31.08.2018 roku. 

Łączna wartość projektu 305 677,14 zł, w tym 290 393,28 zł z dofinansowania. 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 Leonardo w 

Gdańsku. 

 Kontynuowaliśmy realizację projektu pn. „Mały człowiek – duże perspektywy” (RPDS.10.02.02-02-

0014/17-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 30.06.2019 roku. 

Łączna wartość projektu 618 108,20 zł w tym 534 708,20 zł z dofinansowania.                                        

Celem projektu jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we 

Wrocławiu. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – „Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji”  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

14.09.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 196 300,00 zł.                             

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, mieszkańców pobliskich osiedli 

wokół PSP nr 52, w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Poznaniu w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 52 i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

02.10.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 157 000,00 zł.                           

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w 

zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE we Wrocławiu w Publicznej Szkole 

Podstawowej Leonardo i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

02.10.2017 roku do 31.03.2018 roku. 
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Łączna wartość grantu 200 000,00 zł.                             

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w 

zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Poznaniu w Publicznej Szkole Podstawowej 

Cogito i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia – Akademia Wiedzy Koniecznej – Nowe oblicze szkoły 

jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji  na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-

1013/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 

13.10.2017 roku do 31.03.2018 roku. 

Łączna wartość grantu 196 000,00 zł.                           

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, i pobliskich mieszkańców, w 

zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie LOWE w Nakonowie w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej Galileo i prowadzeniu w nim działań szkoleniowych. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację program „Europejski Rejs Parostatkiem” na podstawie 

umowy nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049579. Okres realizacji zadania: od 01.11.2018 roku 

do 31.12.2019 roku. 

Łączna wartość projektu 51 108,19 zł, w tym 51 108,19 zł z dofinansowania. 

Celem jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówce 

oświatowej dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. 

 

15) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Rozliczenie Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  1 260 056,03 zł. 

Fundacja w 2018 roku składała deklarację PIT-4R zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 

pracowników, deklarację PIT - 8AR zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy, deklarację VAT – 7 

oraz deklarację CIT8, CIT8/0 do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce ul. Słowackiego 22. 

Deklaracje dotyczące rozliczeń z pracownikami z tytułu ubezpieczeń społecznych były składane do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12. 

 

16) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - 

to jej wyniki: 

 

Lista kontroli przeprowadzonych w Fundacji Familijny Poznań w roku 2018 

Lp. 

 

Tytuł projektu/ Rodzaj kontroli 
Termin 

kontroli 

Oznaczenie organu 

kontroli 
Zakres kontroli 

1. Kuratorium Oświaty 
26.02-

06.03.2018 
Kuratorium Oświaty 

Zapewnienie 

bezpiecznych warunków 

wychowania i opieki, 

przestrzeganie statutu 

szkoły, organizacja i 

zapewnienie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 
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2. PPIS 01.03.2018 PPIS 

Dystrybucja materiałów 

edukacyjnych do programu  

„ Bieg po zdrowie” 

3. PPIS 27.04.2018 PPIS Kontrola kompleksowa 

4. PPIS 05.07.2018 PPIS 

Kontrola tematyczna 

dotycząca wypoczynku 

letniego 

5. PSSE 12.07.2018 PSSE 
Ocena stanu sanitarnego 

wypoczynku 

6. Kuratorium Oświaty 24.07.2018 Kuratorium Oświaty 
Kontrola wypoczynku 

letniego 

7. PSSE 14.08.2018 14.08.2018 

Ocena stanu sanitarnego 

wypoczynku, ocena 

przygotowania szkoły do 

nowego roku szkolnego 

2018/2019 

8. PPIS 12.09.2018 12.09.2018 

Ocena stanu sanitarnego 

szkoły, kontrola 

sprawdzająca do decyzji 

PPIS z dnia 01.04.2016 

9. PPIS 27.04.2018 PPIS Kontrola kompleksowa 

10. PPIS 12.09.2018 PPIS 
Ocena stanu sanitarnego 

przedszkola 

11. Kontrola nr 385/HDM 27.11.2018 

Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

Kontrola stanu sanitarnego 

przedszkola oraz ocena 

dostosowania mebli 

edukacyjnych do zasad 

ergonomii. 

12. 
Kontrola planowana nr 

WNKPS.5532.0034.2018.ZW 
15.05.2018 

Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu 

Ocena prawidłowości 

zapewnienia warunków 

organizacji kształcenia 

 uczniów 

niepełnosprawnych w 

szkołach 

ogólnodostępnych 

13. 

Kontrola doraźna 

WNKPS.5533.225. 

2018.ZW 

19.11.2018 
Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu 

Realizacja zaleceń z 

kontroli nr 

WNKPS.5532.0034.2018

. 

ZW 

14. 

 

Kontrola 

Interwencyjna 

(zgłoszenie rodzica) 

 

 

06.03.2018 

 

            PSSE 

       w Poznaniu 

     ul. Gronowa 22 

     61-655 Poznań 

  

Kontrola w zakresie 

bezpieczeństwa 

produkowanych i 

wprowadzanych do 

obrotu środków 

spożywczych 

15. 
Warunki sanitarno-higieniczne w 

placówkach dla dzieci. 
24.01.2018 PSSE w Łodzi 

Warunki higieniczne w 

przedszkolu Galileo ul. 

Hetmańska 9 w Łodzi  
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16. 
Warunki sanitarno-higieniczne w 

placówkach dla dzieci. 
21.02.2018 PSSE w Łodzi 

Warunki higieniczne w 

przedszkolu Galileo ul. 

Zakładowa 56 w Łodzi 

17. 
Warunki sanitarno-higieniczne w 

placówkach dla dzieci. 
13.04.2018 PSSE w Łodzi 

Warunki higieniczne w 

przedszkolu Galileo ul. 

Billewiczówny 15 w 

Łodzi 

18. 
Warunki żywienia w placówkach 

dla dzieci. 
24.05.2018 PSSE w Łodzi 

Warunki żywienia w 

przedszkolu Galileo ul. 

Zakładowa 56 w Łodzi 

19. 
Warunki żywienia w placówkach 

dla dzieci. 
08.10.2018 PSSE w Łodzi 

Warunki żywienia w 

przedszkolu Galileo ul. 

Hetmańska 9 w Łodzi 

20. 

Ocena stanu sanitarnego szkoły 

oraz przedszkola – PPIS we 

Włocławku 

11.04.2018 

PPIS we Włocławku  

N.HŻ-HD-5501-02-

43-1/18 – dotyczy 

przedszkola 

N.HŻ-HD-5502-03-

44-1/18 – dotyczy 

szkoły 

Sprawdzenie stanu 

sanitarnego budynków. – 

bez uwag 

21. 

Ocena realizacji programów: 

-Radosny uśmiech, radosna 

przyszłość, 

-Trzymaj formę, 

-Znajdź właściwe rozwiązanie, 

-Bieg po zdrowie, 

14.06.2018 

PPIS we Włocławku 

na podstawie 

upoważnienia nr 

39/13 

Omówiono zagadnienia 

związane z profilaktyką 

nałogów. – bez uwag 

22. 

Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy/Delegatura we 

Włocławku 

Kontrola doraźna – realizacja 

zaleceń wydanych w 

dn.06.12.2017r. 

22.11.2018 
DW.5533.103.2018.B

S 

„Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom 

w czasie pobytu w 

szkole” – bez uwag 

23. 

Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy/Delegatura we 

Włocławku 

„Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom w czasie pobytu w 

szkole” 

19.12.2018 
DW. 

5533.119.2018.BS 

„Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom 

w czasie pobytu w 

szkole” – bez uwag 

24. 

Arkusz kontroli – ocena 

prawidłowości zapewnienia 

dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

29.11.2018 
Dorota Solińska-

Siwek 

Ocena prawidłowości 

zapewnienia dzieciom i 

młodzieży pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

25. 

Kontrola Bezpieczeństwa i 

Higieny warunków korzystania z 

obiektów szkoły/placówki  

Przedszkole Logicus 

30.08.2018 

Tadeusz 

Fórmanowicz 

inspektor ds. BHP 

-teren wokół placówki 

-część zewnętrzna 

budynku 

-część wewnętrzna 

budynku 

-sale lekcyjne 

-pomieszczenia sanitarne 

-zabezpieczenie 

przeciwpożarowe 

-instalacje w obrębie 

placówki 

-pomieszczenie kuchni i 

zaplecza kuchennego 
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26. 
Ocena stanu sanitarnego 

przedszkola. 
21.05.2018 

Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

Ocena stanu sanitarnego 

przedszkola oraz ocena 

dostosowania mebli 

edukacyjnych do zasad 

ergonomii. 

27. 

Kontrola sprawdzająca wykonanie 

zaleceń z protokołu nr 

158/HDM/18 

11.06.2018 

Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

 

Kontrola sprawdzająca 

wykonanie zaleceń z 

protokołu nr 

158/HDM/18 z dn. 

21.05.2018 r.   

28. 
Kontrola doraźna w sprawie 

nadzoru pedagogicznego 

21.12.2018 - 

07.01.2019 

Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu 

 Nadzór 

pedagogiczny 

dyrektora nad pracą 

nauczycieli, 

specjalistów w roku 

szkolnym 2017/2018 

– 2018/2019 

 Przestrzeganie praw 

dziecka wobec 

byłego wychowanka 

przedszkola Jana 

Konieckiego 

 Realizacja zadań z 

zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

wobec byłego 

wychowanka Jana 

Konieckiego oraz 

jego rodziców w 

roku szkolnym 

2017/2018 – 

2018/2019 

29. 

Rutynowa 

 

22.03.2018 

Państwowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

Ocena stanu sanitarnego 

placówki 

PRZEDSZKOLE SKY 

FUN WROCŁAW 

 

30. Rutynowa  28.03.2018 

Państwowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

Ocena stanu sanitarnego 

placówki 

PRZEDSZKOLE SKY 

FUN WROCŁAW 

31. Sprawdzająca 04.04.2018 

Państwowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

Kontrola sprawdzająca 

do protokołu z dnia 

22.03.2018 

PRZEDSZKOLE SKY 

FUN WROCŁAW 

32. 

Sprawdzająca  

 

19.02.2018 

Państwowy Inspektor 

Sanitarny we 

Wrocławiu 

Ocena stanu sanitarnego 

placówki 

PRZEDSZKOLE 

GULIWER WROCŁAW 

33. 

Sprawdzająca  

P-LOGICUS 

 

18.01.2018 SANEPID 
Protokół kontroli nr 

06/4014/18 
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34. 

Kuratorium Oświaty WNKPS 

5533.82.2018 

P. COLUMBUS 

12.04.2018 do 

17.04.2018 

WNKPS 

5533.82.2018 

Udzielanie i organizacja 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  kontrola 

doraźna 

35. 

Żłobek Targuś/ Kontrola w 

zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki 

23.01.2018  

Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta 

Poznania 

Sprawdzenie warunków i 

jakości świadczonej 

opieki. 

36. 

Żłobek Fundacji Familijny Poznań 

na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich RPWP.06.04.01-30-

0018/15 

27.09.2018  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Kontrola zachowania 

trwałości projektu. 

37. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy/ 

Prawidłowość  przestrzegania 

postanowień umowy nr KFS-

091/2017 

19.11.2018  

 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Poznaniu 

Prawidłowość 

przestrzegania 

postanowień umowy. 

38. 
Ocena stanu sanitarno-

higienicznego 
18.04.2018 

PSSE Poznań 

Oddział Higieny 

Dzieci i Młodzieży 

Ocena stanu sanitarno-

higienicznego 

Przedszkole Grzeczne 

Niedźwiadki 

39. 
Ocena stanu sanitarno-

higienicznego 
10.01.2018 

PSSE Poznań 

Oddział Higieny 

Dzieci i Młodzieży 

Kontrola warunków 

nauczania i wychowania 

dzieci oraz ocena stanu 

sanitarno-higienicznego 

placówki oraz 

sprawdzenie wykonania 

zaleceń pokontrolnych 

Przedszkole Złota Rybka 

40. 
Ocena stanu sanitarno-

higienicznego 
8.11.2018 

PSSE Poznań 

Oddział Higieny 

Dzieci i Młodzieży 

Kontrola warunków 

nauczania i wychowania 

dzieci oraz ocena stanu 

sanitarno-higienicznego 

Przedszkole 

Uśmiechnięte Wiewiórki 

41. Ewaluacja 
24.01.2018do 

31.01.2018 

Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu 

Ewaluacja problemowa 

zewnętrzna „Dzieci 

nabywają wiadomości i 

umiejętności określone w 

podstawie programowej” 

oraz „Kształtowane są 

podstawy i respektowane 

normy społeczne” 

Przedszkole Kubusiowe 

Przedszkole 

42. 
 Familijne Ranczo- 

niezapowiedziana 
16.04.2018 PSSE blok żywieniowy 
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43. Galileo - niezapowiedziana 29.03.2018 PSSE 

warunki nauczania i 

wychowania oraz ocena 

stanu sanitarno- 

higienicznego 

44. Galileo   

Krajowa 

Administracja 

Skarbowa 

dotacja 

45. Galileo - planowa 12.06.2018 
Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu 

zgodność z przepisami 

prawa 

przeprowadzonego 

postępowania 

rekrutacyjnego na rok 

szkolny 2018/2019 

 

 

 

 Podpisy: 

 

 

 

 

 

 

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

                    Prezes Zarządu                                                     Wiceprezes Zarządu 

       Andrzej Edward Grzybowski                                          Mateusz Marcin Krajewski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Członek Zarządu                                                  Członek Zarządu 

       Anna Katarzyna Tomaszyk                                          Szymon Przemysław Buda   

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….          

               Członek Zarządu                                                 

        Joanna Magdalena Poselt                                          
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