Sprawozdanie merytoryczne
DORTMUNDZKO - WROCŁAWSKO - LWOWSKA FUNDACJA IM. ŚW. JADWIGI
Siedziba : Plac Staszica 4
50-221 Wrocław
KRS:

0000080096

REGON: 930063615

Zarząd Fundacji:
Renata Łukaszewicz – Prezes
Anna Rogowska Bańka – Skarbnik
Rada Fundacji:
Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski - Prezydent Fundacji
Tadeusz Lewandowski - Przewodniczący Rady Fundacji
Kazimierz Pabisiak - Członek Rady Fundacji
Reiner Gallen - Członek Rady Fundacji
Joachim Schaffer - Członek Rady Fundacji
Maryna Los - Członek Rady Fundacji
Justyna Staszak - Członek Rady Fundacji
Monika Kordylewska - Sekretarz Rady Fundacji
Piotr Górski - Członek Rady Fundacji

Cele statutowe Fundacji:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej własnej bezpośredniej lub pośredniej wykonywanej
przez inne podmioty.
2. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, szczególnie pomiędzy narodami polskim, niemieckim i ukraińskim.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństw w obszarach działalności społecznej, edukacyjnej
i oświatowej.
5. Wspomaganie partnerstw organizacji, stowarzyszeń, jednostek i instytucji oraz wspólnot
kościelnych Wrocławia, Dortmundu i Lwowa.

Działania Fundacji prowadzone w okresie sprawozdawczym
W ramach działalności charytatywnej w okresie sprawozdawczym Dortmundzko - Wrocławsko
Lwowska Fundacja im. Św. Jadwigi ze środków 1 % dofinansowała działalność: świetlicy
działającej przy parafii, ośrodka adopcyjnego, wsparła działalności charytatywną prowadzoną
przy jednej z parafii oraz dofinansowała wyjazd kolonijny.
Łączna kwota dofinansowania ze środków 1 % wyniosła w 2021 roku 8 216,00 zł.
Przed Bożym Narodzeniem w ramach akcji "Paczka dla Lwowiaka" została zorganizowana
zbiórka darów rzeczowych i środków pieniężnych dla osób potrzebujacych we Lwowie i
okolicach.
Z przekazanej pomocy skorzystali podopieczni domowego hospicjum działającego przy
Fundacji "Dajmy Nadzieję" we Lwowie, podopieczni Katedry Lwowskiej oraz mieszkańcy
Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach pod Lwowem.
W okresie sprawozdawczym udało się Fundacji zrealizować film „Praktyki w Niemczech –
wspomnienia Praktykantów”. Projekt dotyczył wymiany młodzieży prowadzonej w formule
praktyk zawodowych.
Ze względu na sytuację wywołaną epidemią, praktyki w 2021 roku nie mogły się odbyć, dlatego
został przygotowany materiał filmowy stanowiący dokumentację tego wieloletniego projektu.
Wykorzystano materiał nagrany w poprzedniej edycji projektu ( „Praktyki w Niemczech –
dlaczego warto?”) i dzięki niemu powstały osobne filmy prezentujące wartość polskoniemieckich wymian z udziałem młodzieży.
Powstały filmy z udziałem jednej osoby lub filmy z dwoma praktykantami/ praktykantkami –
tak jak realizowane były nagrania. Jest to nieoceniony materiał pokazujący wartość wyjazdów,
polsko-niemieckich spotkań, zdobywania doświadczenia, możliwości rozwoju, podniesienia
kompetencji językowych i nawiązywania relacji międzyludzkich.
Dodatkowo filmy wnoszą ogromną wartość dokumentacyjną, bowiem ich uczestnicy
opowiadają o własnym doświadczeniu udziału w wymianach, ale przedstawiają też szerszy
kontekst budowania polsko-niemieckich relacji. W wielu wypowiedziach podkreślone zostało
jak trwałe stały się znajomości a nawet przyjaźnie. Wspominana jest pomoc charytatywna,
która miała wielkie znaczenie w latach 90-tych. Mowa jest także o zaangażowaniu w
wolontariat, w działalność pomocową.
Przedstawione są różnice gospodarcze, społeczne, pomiędzy Niemcami i Polską oraz to jak
dzięki uczestnictwu w projekcie udawało się młodym ludziom dążyć do tego, aby pracować
nad ich niwelowaniem. Uczestnicy wspomnień mówią o tym jakie trwałe wartości wynieśli z
udziału w praktykach w Dortmundzie.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano też projekt „Akcja! Integracja!”. W czasie realizacji
zadania nasze działania skupiły się na promocji i upowszechnianiu integracji i budowaniu
dialogu międzykulturowego polsko -ukraińskiego, budowaniu współpracy między Polską i
Ukrainą, miedzy Wrocławiem i Lwowem. W czasie spotkań były wspomnienia i wzruszenia.
Nagrane zostały filmiki z wypowiedziami osób, które wspominając swój udział w praktykach,
mówiły też o zaangażowaniu w integrację i dialog międzykulturowy. Uczestnikami zadania
byli Ukraińcy - lekarze, architekci, pracownicy administracji. Ci młodzi ludzie przyjeżdżali do

Wrocławia, aby tu zdobywać nie tylko nowe doświadczenia zawodowe i organizacyjne, ale też,
aby poznać naszą kulturę i doświadczyć naszej otwartości. Wszyscy zwrócili uwagę na to, że
te spotkania pozwalają na budowanie nowych więzi między Polakami i Ukraińcami. Drugą
grupą uczestników zadania byli Polacy - mieszkańcy Wrocławia, osoby biorące udział w
polsko-ukraińskich projektach realizowanych przez Fundację Św. Jadwigi. Są to nasi
wolontariusze, którzy otwierają swoje domy i goszczą w nich młodych ludzi ze Lwowa i okolic.
Stają się oni w tym czasie najlepszymi ambasadorami dialogu międzykulturowego. Ten
wspólnie spędzony czas tworzy klimat otwartości, wzajemnego szacunku, przełamywania
stereotypów i budowania zaufania. Pozwala na pełna integrację przedstawicieli dwóch
narodów. Nagraliśmy także wspomnienia z przedstawicielami pracodawców, którzy młodym
osobom przygotowują miejsca praktyk tak, aby mogli jak najwięcej się nauczyć i zdobyć
potrzebne doświadczenie zawodowe. Bardzo ważne jest, żeby w czasie praktyk stworzyć
atmosferę współpracy i wzajemnej otwartości. Dzięki takim postawom po zakończeniu praktyk
ta współpraca jest kontynuowana poprzez pozostawanie w kontakcie i wymianę doświadczeń.
Zaprosiliśmy do nagrania osoby, dzięki którym obecność Ukraińców we Wrocławiu potwierdza
tezę, że nasze miasto jest miejscem dialogu i solidarności międzynarodowej, międzykulturowej
i międzywyznaniowej. Ważne jest akceptowanie i docenianie wartości, które inne kultury
wnoszą w życie Wrocławia i jego mieszkańców. W nagrywaniu filmików wzięli udział
przedstawiciele trzech kościołów: grekokatolickiego, ewangelickiego i rzymskokatolickiego,
oraz przedstawiciele władz Wrocławia, pracodawcy, a także rodziny goszczące praktykantów.
Zadanie realizowane było we Wrocławiu i we Lwowie

Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku
publicznego: gmina; województwo; poza granicami kraju.
Liczba odbiorców działań organizacji:
osoby fizyczne: 1 200
osoby prawne: 10

Działalność nieodpłatna
Działalność charytatywna
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w sferze działań charytatywnych
jest pomoc społeczna dla najuboższych i potrzebujących.
W ramach współpracy z parafialnymi ośrodkami Caritas, Fundacja w 2021 roku dofinansowała
ze środków zebranych w ramach 1% działalność charytatywną prowadzoną przy jednej z parafii
(2 000 zł); wsparła też świetlicę działającą przy parafii (750 zł), ośrodek adopcyjny (5 000 zł)
oraz dofinansowała wyjazd kolonijny podopiecznego świetlicy przyparafialnej (466 zł).
Przed Bożym Narodzeniem w ramach akcji "Paczka dla Lwowiaka" została zorganizowana
zbiórka darów rzeczowych i środków pieniężnych dla osób potrzebujących we Lwowie i
okolicach. Z przekazanej pomocy skorzystali podopieczni domowego hospicjum działającego

przy Fundacji "Dajmy Nadzieję" we Lwowie, podopieczni Katedry Lwowskiej oraz
mieszkańcy Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach pod Lwowem.
Ze względu na pandemię nie odbył się w 2021 roku festyn dla dzieci z ubogich rodzin.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Ze względu na pandemie w okresie sprawozdawczym nie odbyły się ani praktyki zawodowe
dla młodych Polaków w Dortmundzie, ani też praktyki zawodowe przygotowywane we
Wrocławiu dla młodych ludzi z Ukrainy.

Działalność odpłatna
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Ze względu na pandemię w okresie sprawozdawczym nie odbywały się kursy języka
niemieckiego.

Działalność gospodarcza
Fundacja im. Św. Jadwigi nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat):
61 325,89 zł i są to przychody z działalności nieodpłatnej, w tym:
- darowizny od osób fizycznych
- z tyt. 1%
- dotacje
- darowizna (od instytucji)
2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem:

18 826,19 zł
18 449,70 zł
13 600,00 zł
10 450,00 zł
10 000,00 zł

3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem:
29 276,19 zł.

Informacja o kosztach organizacji
1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat):
52 748,29 zł.
2. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:
1. Koszty nieodpłatnej działalności
41 183,95 zł,
w tym:
koszty działań sfinansowane z 1%
11 587,34 zł,
w tym:
- na cele wskazane przez podatników
8 216,00 zł

- wydatki związane z organizacją akcji „Paczka dla Lwowiaka” 3 371,34 zł
2. Koszty pozostałej działalności statutowej
389,99 zł
3. Koszty ogólnego zarządu
11 174,35 zł

Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym: 8 577,60 zł

Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych środków
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 18 449,70 zł
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 21 87,34 zł.
Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te
działania:
Dofinansowanie ośrodka adopcyjnego
Dofinansowanie działalności świetlicy działającej przy parafii
dofinansowanie działań charytatywnych prowadzonych przy parafii
Dofinansowanie wypoczynku kolonijnego podopiecznego świetlicy
Wydatki związane z organizacją akcji „Paczka dla Lwowiaka”
Wynagrodzenie Prezesa

5 000,00 zł
2 000,00 zł
750,00 zł
466,00 zł
3 371,34 zł
9 600,00 zł

Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja nie korzystała z żadnych zwolnień w okresie sprawozdawczym.
2. Organizacja nie korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji.
3. Organizacja nie korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub
jednostek
samorządu
terytorialnego,
nie
zawarła
na
preferencyjnych
warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia.

Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
Fundacja w okresie sprawozdawczym zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy zlecenie.
Był to koordynator projektu „Akcja! Integracja!”
Dortmundzko – Wrocławsko Lwowska Fundacja im. Św. Jadwigi nie posiada członków.

Wolontariat w okresie sprawozdawczym

Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Było to około 200
osób.

Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
Łączna kwota wynagrodzeń
sprawozdawczym: 11 950,00 zł

(brutto)

a) z tytułu umów o pracę

wypłaconych

przez

organizację

w

okresie

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

2 350,00 zł

c) z tytułu powołania prezesa

9 600,00 zł

Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez
organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadanie zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego. Zadania miało tytuł „Akcja! Integracja!” i miało promować
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami. Zadanie zostało wykonane.

W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zadań zleconych przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe.

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy
administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym w Dortmundzko – Wrocławsko –Lwowskiej Fundacji im. Św.
Jadwigi nie odbyły się żadne kontrole.

Sporządziła
Renata Łukaszewicz

