
SPRAWOZDANIE 
z działalności Fundacji „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” 

 z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplineckiej 144 
 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

 
Fundacja „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” została 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26.05.2004 r. pod 
numerem KRS 0000208285. Organem prowadzącym rejestr jest Sąd 
Rejonowy Łódź-Śródmieście XX Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego. 
Dnia 21 września 2005 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku 
publicznego. 
 
Fundacje reprezentuje Zarząd w składzie: 
 
Prezes Zarządu  -  Jadwiga Tumidajewicz 
Członek Zarządu  -  Ks. Janusz Krakowiak 
Członek Zarządu  -  Franciszek Więcławski 
 
W 2008 roku Fundacja „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” w wyniku 
działań podjętych przez jej Zarząd, pozyskała przychody w łącznej wysokości 
235.529,86 zł, na które składają się: 
 darowizny pieniężne   -  177.704,10 zł 
 darowizny rzeczowe   -         480,19 zł 
 odsetki bankowe    -      1.337,20 zł 
 wynik finansowy z 2007r.  -    56.008,37 zł 
  

 
Poniesiono koszty na: 

a) realizację celów statutowych   -  118.469,37 zł 
b) administrację 

 czynsze    -      1.464,00 zł 
 prowizje bankowe  -         714,00 zł 
 usługi obce    -         370,02 zł 
 amortyzacja    -      6.997,56 zł 
 zużycie materiałów  -  318,00 zł 
 podatki i opłaty   -             0,00 zł 
 koszty finansowe   -      0,00 zł 

 
   Pozyskane środki pieniężne zostały przeznaczone w 2008 r. na 
realizację m.in. następujących celów:  
 
 dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół Harcerstwa     
 pomoc finansowa na rzecz dzieci z Domów Dziecka   
 przeprowadzenie akcji „Podarujmy Dzieciom Święta” – paczki z 

artykułami spożywczymi, 



 pomoc finansowa w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci   
 pomoc z przeznaczeniem na rzecz potrzebujących dzieci ze szkół, 

szpitala 
 zakup jednej pompy insulinowej użyczonej do osobistego użytkowania 

dziecku choremu na cukrzyce.    
 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników 
etatowych (administracja Fundacji prowadzona jest społecznie). 
   
Fundacja planuje w roku 2009 nasilić działania zmierzające do pozyskania 
nowych darczyńców polegające między innymi na: 
 

 organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym, 
 bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi Darczyńcami w celu 

wsparcia Fundacji 
 
Działania te doprowadzić winny do wzrostu środków pieniężnych i w efekcie 
zwiększenia realizacji zadań statutowych służących dobru wspólnemu. 
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     Franciszek Więcławski                              ks. Janusz Krakowiak                              Jadwiga Tumidajewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bełchatów, dnia 2009-03-10 


