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I. DANE REJESTRACYJNE 

 

Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM 

ul. Bełdan 8/11, 02-695 Warszawa 

e-mail: kontakt@fundacja-szeptem.org.pl  

Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowy Rejestr Sądowy / KRS/  0000372087 

data wpisu: 02 grudnia 2010 r. 

REGON: 142747370 

NIP: 521-359-08-50 

Zarząd Fundacji: Zofia Krystman (prezes), Karolina Olczedajewska-Witek (wiceprezes) 

 

  

Cele statutowe fundacji: 

1. Rozbudzanie potrzeb estetycznych poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży kontaktu ze 

sztuką oraz jej twórcami. 

2. Rozwijanie różnych form twórczości artystycznej oraz zachowań twórczych dzieci 

i młodzieży.  

3. Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Wspieranie młodych w podejmowaniu, planowaniu i realizacji inicjatyw artystycznych. 

5. Promowanie działań kulturalnych służących aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych.  

6. Wyrównywanie szans w dostępnie do kultury oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

7. Działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i wsparcia 

środowiskowego. 

 

  

Działania służące realizacji celów statutowych 

1. organizacja:  

a) warsztatów  

b) przedstawień 

c) festiwali 

d) wystaw 

e) koncertów  

oraz innych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży; 

2. organizacja konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych 

praktyk w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji; 

3. działania wspierające organizacyjnie i finansowo rozpowszechnianie twórczości 

artystów; w tym produkcję nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących 

utalentowanych ludzi oraz działalność wydawniczą; 

4. gromadzenie dokumentacji i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, 

instytucji i osób związanych ze sztuką; 

5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach. 

mailto:kontakt@fundacja-szeptem.org.pl
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II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 

 

ROZWIJAMY TALENTY  
I WRAŻLIWOŚĆ ESTETYCZNĄ DZIECI.           

 
 

Misją fundacji jest rozwijanie twórczego potencjału każdego dziecka oraz kształtowanie jego 

wrażliwości na piękno. Nasze działania służą rozwijaniu talentów oraz uczeniu współpracy 

i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Wyróżnia nas atmosfera – przyjaźnie między uczestnikami 

zajęć, zaangażowanie rodziców w działania dzieci, kadra pełna pasji.  Tworzymy i promujemy 

wartościową piosenkę dziecięcą, aby naszym odbiorcom zwiększyć możliwość obcowania 

z wartościową muzyką. 

Od 6 lat prowadzimy Chór Dziecięcy MILLE VOCI, który skupia dziś ponad 60 dzieci. 

Rozwijamy jego repertuar i działalność koncertową. Do działania inspirują nas potrzeby uczestników 

zajęć – rozwijamy warsztat wokalny, wrażliwość, kompetencje społeczne. 

Naszym marzeniem jest tworzenie takiej grupy i takiej muzyki, która porwie do zabawy inne 

dzieci i ich rodziców. Miarą sukcesu będzie dla nas publiczność na koncertach i zaufanie odbiorców 

wobec jakości naszych płyt i wydawnictw.  

Mamy nadzieję skupiać miłośników muzyki dziecięcej, dzielić się doświadczeniem w zakresie 

pedagogiki muzyki poprzez spotkania, seminaria, wydawnictwa. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  

1. Chór  Dziecięcy  MILLE VOCI  

Czas realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2016 

Koordynacja: Karolina Olczedajewska-Witek 

Współpraca merytoryczna: Ksenia Zawanowska 

Partnerzy: (od 14.09.2011) OPP 1 „Jordanek” 

 

Chór Dziecięcy MILLE VOCI to miejsce, w którym dzieci 

rozwijają swoje umiejętności muzyczne i kompetencje społeczne. 

Chór sprzyja rozwojowi więzi między uczestnikami zajęć, więzi 

rodzinnych i w społeczności lokalnej. Najważniejszym atutem chóru jest unikalna oferta repertuarowa 

(polskie wersje językowe piosenek włoskiego Piccolo Coro dell’Antoniano i piosenki autorskie).  

Chór Dziecięcy MILLE VOCI jest projektem poszerzającym ofertę edukacji muzycznej. Dzieci 

nie tylko rozwijają warsztat wokalny, ale również uczą się wyrażania emocji, zaangażowania 

w rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, radzenia sobie z tremą i stresem. Próby odbywają się 

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” w dwóch grupach z podziałem na głosy, dwa razy 

w tygodniu po 60 minut.  

Po naborze wrześniowym przybyło 24 nowych dzieci, z których okres próbny z sukcesem 

przeszło 22 dziewczynek i chłopców. W tej chwili chór liczy 59 chórzystów w wieku od 6 do 13 roku 

życia. W tym roku szkolnym nastąpiła bardzo duża rotacja, odeszła znaczna grupa najstarszych, 

doświadczonych chórzystek, a doszło bardzo dużo dzieci małych, stąd też potrzeba czasowego 

obniżenia poziomu trudności wykonywanych utworów (staramy się wybierać utwory dwu-, a nie 

trzygłosowe). Wiele działań skupia się wokół podniesienia poziomu wokalnego dzieci, nauczenia ich 
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podstaw śpiewu, prawidłowego oddychania, higieny głosu czy podstaw emisji, lecz kładziemy również 

duży nacisk na zintegrowanie dzieci ze sobą.   

Plan pracy chóru ma charakter 

projektowy, co oznacza, że w danym okresie 

realizujemy na warsztatach wybrany temat, a 

podsumowaniem pracy jest koncert. W 2016 

realizowaliśmy projekt „Moje miasto – 

warsztaty i koncert” współfinansowany 

przez Urząd m.st. Warszawy. 

Celem projektu było wzbogacenie 

oferty kulturalnej miasta związanej z 

obchodami 100-lecia przyłączenia Grochowa, 

Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy oraz 

budowanie tożsamości uczestników w dwóch 

aspektach: jako Warszawiaków oraz jako 

artystów. W repertuarze pojawiły się utwory dotyczące miasta Warszawy, ale też miasta w szerszym 

spojrzeniu – jako miejsca, w którym żyjemy, dorastamy, które jest nam bliskie. Ważnym punktem 

programu było premierowe wykonanie piosenki stworzonej z uczestnikami podczas warsztatów „Tacy 

na Pradze” (muzyka i słowa: Mikołaj Tabako).  W ramach projektu dzieci spotkały się z varsavianistką 

Joanną Mikulską. Podczas warsztatów poznawały 

historię okolicy, w której mieszkają, realia życia 

w dawnej Warszawie, oglądały dawne zdjęcia 

przedstawiające znane im miejsca na Pradze. W celu 

przygotowania chóru do występu od strony muzycznej 

zorganizowanych zostało kilka spotkań warsztatowych 

i próba generalna z muzykami,  którzy wzięli udział 

także w koncercie. 

Z chórem i grupą wokalną wystąpili: Mikołaj 

Tabako (trąbka), Bartosz Ługowski (gitara), Maciej 

Chwała (fortepian), Dawid Somló (perkusjonalia). 

Koncert miał charakter wydarzenia rodzinnego (dla 

dzieci, ale z dużą dawką satysfakcji muzycznej dla 

rodziców). Koncert dedykowany był mieszkańcom 

Pragi Południe. 

 

 

W ciągu roku chór  dał aż 11 koncertów (w tym 

dwa poza Warszawą), ponad 20 godzin dodatkowych 

spotkań i warsztatów z różnymi gośćmi, weekendowa 

wycieczka integracyjna i audycja w Radiu dla Ciebie 

 

2016  

28.02.2016 Koncert w Teatrze Ochoty towarzyszący Konkursowy Recytatorskiemu 

15-17.04.2016 Warsztaty wokalno-integracyjne w Broku. Warsztaty wprowadzające 
do projektu Moje Miasto (ankieta, film „W głowie się nie mieści” wraz z quizem 
i rozwinięciem wątku przeprowadzki), warsztaty dramowe o wyrażaniu emocji.  

17.04.2016 Koncert w Broku (podczas weekendowych warsztatów chóru) dla lokalnej 
społeczności zorganizowany we współpracy z Biblioteką Publiczna i Parafią św. 
Andrzeja w Broku. 

18.04.2016 Spotkanie z chórem Sikorki z Gliwic. Wymiana doświadczeń i wspólne śpiewanie.  
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21.05.2016 Koncert na Starym Mieście podczas Giełdy Warszawskich Placówek Edukacji 
Pozaszkolnej 

28.05.2016 Koncert podczas pikniku w CKP z okazji Dnia Dziecka 

1.06.2016 Udział w obchodach z okazji 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 215 

5.06.2016 Koncert plenerowy przy kawiarni Słowo Daje (Ursynów) 

11.06.2016 Koncert na zakończenie roku Uniwersytetu Dziecięcego w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Pruszkowie 

18.06.2016 Koncert podczas Pikniku Rodzinnego z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 107. 

22.06.2016 Koncert podsumowujący rok szkolny 2015/2016. Teatr Soho. 

październik-

listopad 2016 

Warsztaty z Mikołajem Tabako – kompozytorem i trębaczem –zajęcia z emisji 

głosu, intonacji, oddechu, a przede wszystkim rytmu i warsztaty z Bartoszem 

Ługowskim i Maciejem Chwałą przygotowujące do wykonania utworów na 

koncercie. 

13.11.2016 W ramach promocji koncertu „Moje miasto” gościliśmy w Radio dla Ciebie – 

Niedzielny Poranek. 

18.11.2016 Koncert „Moje miasto” w Centrum Promocji Kultury – finał projektu. 

21.11.2016 Warsztaty z varsavianistką, Joanną Mikulską, kulturoznawcą i animatorką kultury 

w OPP1 „Jordanek” w ramach projektu „Moje Miasto” 

16.12.2016 Koncert świąteczny dla pracowników „Wiśniowy Biznes Park” na warszawskim 
Okęciu, repertuar świąteczny. 

17.12.2016 Koncert podczas iluminacji choinki na Placu Szembeka, repertuar świąteczny. 

 

 

Warsztaty integracyjno-wokalne w Broku 

Czas realizacji: 15-17 kwietnia 2016 r. 

Koordynacja: Zofia Krystman 

Współpraca merytoryczna: Karolina Olczedajewska-Witek 

 

 Tematem wycieczki było odkrywanie swojej tożsamości poprzez przyglądanie się emocjom, 

jakie odczuwamy w różnych sytuacjach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach dramowych, podczas 

których przedstawiały różne trudne sytuacje z życia, a następnie improwizowały inne możliwości 

zachowania się w danej sytuacji. Dopełnieniem rozważań było wspólne oglądanie filmu „W głowie się 

nie mieści” oraz rozmowa o tym, jak emocje wpływają na nasze decyzje i jak wiele nam mówią o tym, 

co jest dla nas w życiu ważne. Temat 

emocji był silnie związany 

z wątkiem przeprowadzki głównej 

bohaterki, a tym samym z tematem 

projektu „Moje miasto”. Płynnie 

przeszliśmy do rozważań o naszym 

przywiązaniu do miasta, rodziny, 

przyjaciół – naszych korzeni.  

 W młodszej grupie powstały 

także rysunki przedstawiające 

„wyspy osobowości” (określenie 

z filmu oznaczające fundamenty 

osobowości, coś istotnego 

w danym momencie życia). Dzieci 
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pracowały w  czterech grupach, ucząc się zarazem współpracy, prowadzenia dyskusji i radzenia sobie 

z emocjami w sytuacji twórczego konfliktu w kwestii treści pracy. 

 Podczas wycieczki odbył się koncert dla lokalnej społeczności we współpracy z miejscową 

Biblioteką i przy wsparciu Urzędu Miasta Broku.  

 

2. Grupa wokalna 

Czas realizacji: wrzesień 2014 – grudzień 2016 

Koordynacja: Zofia Krystman 

Współpraca merytoryczna: Karolina Olczedajewska-Witek 

Partnerzy: OPP 1 „Jordanek” 

 

Grupa wokalna powstała we wrześniu 2014 r. Utworzyły ją najstarsze dziewczęta z MILLE 

VOCI. Aktualnie grupa liczy 16 uczestniczek w wieku 12-18 lat i wciąż jest otwarta dla nowych 

chętnych. Dziewczęta sięgają po różnorodny repertuar. Chętnie współpracują z chórem i biorą udział 

w wielu aktywnościach proponowanym chórowi. Od września próby odbywają się 2 razy w tygodniu 

i trwają 60 min. Z racji wieku uczestniczek kładziemy nacisk na ich samodzielność i angażujemy 

dziewczęta we współdecydowanie o sprawach grupy. 

„Bajkowy koncert” został zorganizowany przez Grupę wokalną dla młodszych koleżanek 

i kolegów z MILLE VOCI jako stworzenie okazji do uczynienia z chórzystów nie tylko wykonawców, 

ale też odbiorców muzyki. Zgodnie z założeniami metodycznymi, projekt został wymyślony wraz 

z uczestniczkami Grupy Wokalnej. Repertuar stanowiły znane i lubiane utwory z filmów Walta 

Disneya. Dziewczęta wystąpiły w strojach wybranych przez siebie księżniczek lub innych bajkowych 

postaci. Część z nich samodzielnie wymyśliła i skompletowała strój, pozostałe miały za zadanie 

dopasowanie odpowiedniego dla postaci stroju w wypożyczalni kostiumów. Suknie balowe z różnych 

epok z każdej chórzystki uczyniły baśniową księżniczkę.  Koncert odbył się 23.10.2016 r. w Centrum 

Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2). Wydarzenie spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem, 

zwłaszcza przez najmłodszą część widowni (ponad 300 osób na publiczności) i zostało uznane przez 

Grupę wokalną jako jeden z ich najbardziej udanych i satysfakcjonujących je występów. 

 

Dziewczęta wzięły także udział w projekcie „Moje miasto”. Uczestniczyły w warsztatach 

z muzykami podczas których przygotowały piosenkę „W pijalni czekolady” oraz 3 głosy z piosenki 

„Tacy na Pradze” (pozostałe 3 głosy śpiewał chór). Wystąpiły wraz z Chórem MILLE VOCI 
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na koncercie finałowym 18.11.2016 r. w Centrum Promocji Kultury. Projekt był dla grupy okazją 

do nowych doświadczeń muzycznych, radosnego muzykowania z zawodowcami, obserwowania 

procesu powstawania piosenki i szansą uczestniczenia w tym procesie. 

 

W Grupie wokalnej zaszły we wrześniu 

zmiany w składzie osobowym uczestników – 

zmiany na tyle znaczące, że wpłynęły na dobór 

repertuaru oraz konieczność szukania nowych 

metod pracy. Szczególny nacisk kładziemy 

na doskonalenie podstawowych umiejętności 

emisji głosu. Uczymy się utworów chóralnych, 

niewymagających solistów. Wprowadziłyśmy 

wiele nowych „rozśpiewek” oraz ćwiczenia 

z zestawem Lax vox pomagającym kształtować 

prawidłowy tor oddechowy. Rozpoczęłyśmy 

nowy mini-projekt złożony z utworów gospel. 

Celem takiego doboru repertuaru jest rozwijanie umiejętności śpiewu w wielogłosie oraz rozbudzenie 

energii podczas wykonywania utworów. Projekt zakończymy występem w kolejnym semestrze. 

 

3. Chór przygotowawczy  

Czas realizacji: 1.09 – 31.12.2016 

Koordynacja i prowadzenie: Karolina Olczedajewska-Witek 

 

Chór przygotowawczy 

powstał jako odpowiedź 

na zainteresowanie zajęciami 

rodziców młodszych dzieci, które nie 

są gotowe do śpiewania w chórze, 

a ujawniają takie predyspozycje 

i zainteresowania. Celem zajęć jest 

rozwijanie umiejętności muzycznych 

dzieci, nauka piosenek, a także ocena 

gotowości do bycia członkiem chóru. 

Do zespołu zgłosiło się ponad 20 

dzieci, w wyniku przesłuchań 

przyjętych zostało 16, obecnie 

śpiewa w nim 14 dziewczynek w wieku 4-6 lat. Dzieci z chóru przygotowawczego aktywnie 

uczestniczą w zajęciach, niezwykle chętnie uczą się nowych piosenek. Z racji wieku zajęcia składają się 

głównie z zabaw muzycznych z elementami rytmiki. 

Chór przygotowawczy z założenia nie koncertuje, ale zdecydowaliśmy się na Gwiazdkowy 

koncert dla rodziców (16.12.2016 w OPP1 „Jordanek”), na którym część chóru MILLE VOCI 

zaśpiewała gościnnie, by wspomóc pierwszy występ naszej najmłodszej grupy   

Względem chóru przygotowawczego czeka nas wiele pracy wychowawczej oraz skupienie się 

na podstawach śpiewu. Staramy się wprowadzać je poprzez zabawę mimo problemów z utrzymaniem 

dyscypliny na zajęciach. Zauważamy jednak chęć dzieci do śpiewania i występów, gdyż na koncercie 

umiały się skupić i dały z siebie wszystko. Stąd koncentracja na kwestiach wychowawczych oraz 

zabawie i prostym repertuarze, by zachęcić dzieci do nauki.  
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4. Rytmika dla maluchów  

Czas realizacji: 1.09 – 31.12.2016 

Koordynacja i prowadzenie: Karolina Olczedajewska-Witek 

 

Rytmika dla maluchów to zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 

lat. Rozpoczęły się 12 września 2016, jako odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Celem zajęć 

jest stworzenie dzieciom okazji do wspólnej zabawy wraz z rówieśnikami, śpiewania, muzykowania 

z użyciem małych instrumentów perkusyjnych i wielu innych aktywności.  

Maluchy uczestniczą w zajęciach pod opieką dorosłych. Aktualnie uczęszcza na nie 31 dzieci. 

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: wtorki i czwartki: I grupa 10:30-11:00, II grupa 11:15-11:45. 

Zajęcia cieszą się sympatią dzieci i rodziców, są też okazją do propagowania wśród dorosłych dobrych 

praktyk wychowawczych i zachęcania rodziców do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. 

 Zajęcia odbywają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”. 

 

 

 

5. Kolonie MILLE VOCI 

Czas realizacji: 30.07-7.08.2016 

Koordynacja: Rafał Witek 

Współpraca merytoryczna: Karolina Olczedajewska-Witek, Zofia Krystman 

 

Na muzyczno-twórcze kolonie MILLE 

VOCI pojechaliśmy do Kukli nad jeziorem 

Pomorze, do naszej ulubionej glinianej wioski. 

Program obozu składał się z czterech autorskich 

bloków zajęć: muzycznego, językowego, 

plastycznego i teatralno-ruchowego. Część 

rekreacyjną wypełniły wycieczki do miejsc 

ciekawych i magicznych (Ogród Bajek 

w Kaletniku, Suwałki Konopnickiej, Muzeum 

Wigier) oraz kąpiele w jeziorze, zabawy 

i spacery, a także przygotowanie wspólnego 

podwieczorku czy gry świetlicowe i karaoke. 

Wszystkie zajęcia artystyczne (muzyczne, 

plastyczne i teatralno-ruchowe) koncentrowały 

się wokół pięciu zmysłów, umożliwiając 

dzieciom twórczą ekspresję i poznawanie 

swoich możliwości. 

 

 Blok muzyczny: „Nadstaw uszu” – muzyka towarzyszyła nam przez większość pobytu, 

natomiast w trakcie bloków muzycznych skupialiśmy się na doskonaleniu emisji głosu, 

ćwiczeniach oddechowych, dykcyjnych, interpretacyjnych i umuzykalniających 

przyjmujących formę zabaw muzycznych, w tym zupełnie nowe rozśpiewki, ćwiczenia 

rytmiczno-ruchowe oraz utwory spoza repertuaru chóru.  
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 Blok językowy: „English for pop stars!” – 

Błyskawiczny, autorski kurs języka 

angielskiego. Poznawaliśmy słowa i zwroty, 

które trzeba znać, gdy się jest gwiazdą 

muzyki lub… chórzystką. Szlifowaliśmy 

wymowę i śmiałość posługiwania się 

językiem. Kurs był odpowiedni dla dzieci 

na każdym poziomie zaawansowania 

językowego, gdyż nie bazował na wcześniej 

posiadanej wiedzy. Skupiał się na nauce 

nowego słownictwa poprzez zabawę.  

 Blok plastyczny: „Wytęż wzrok” – był 

czasem , by malować, rysować, sklejać, lepić 

i co nam tylko w kreatywnej duszy zagra. 

Uczyliśmy się patrzeć na otaczający nas 

świat oczami malarza-kolorysty tworząc 

abstrakcyjne i surrealistyczne prace 

malarskie, ćwiczyliśmy precyzję przy 

robótkach ręcznych wyszywając lub 

wyklejając kartki pocztowe czy lepiąc 

ludziki z plasteliny i korków od butelek. 

 Blok teatralno-ruchowy: „Poczuj energię”– odkrywaliśmy możliwości naszego ciała 

poprzez różne formy zajęć ruchowych m. in. przez elementy tańca, dramy, teatru. 

Postawiliśmy na zabawy rozwijające współpracę, odpowiedzialność za siebie nawzajem 

i wspólny wynik, budujące zaufanie i zaangażowanie całej grupy. 

 

 

 

6. Informacje dodatkowe 

 

Obecność w internecie 

Informacje o działaniach Chóru Dziecięcego MILLE VOCI i Grupy Wokalnej 

propagowane są za  pośrednictwem Facebooka: www.facebook.com/ChorMilleVoci/ oraz 

web.facebook.com/FundacjaSzeptem/. Podstawowe informacje można znaleźć także na stronie 

fundacji: http://fundacja-szeptem.org.pl/. Nagrania z koncertów MILLE VOCI rozpowszechniane są 

za pomocą profilu w serwisie YouTube https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD, co pozwala nam 

docierać z muzyką i pasją tworzenia do szerszej grupy odbiorców.  

 

Doskonalenie zawodowe i szkolenia  

Karolina Olczedajewska-Witek wzięła udział w dwóch warsztatach dla dyrygentów chórów 

Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski: 23-24.04.2016 w Poznaniu (16 h zajęć teoretycznych 

i praktycznych) oraz 8-9.10.2016 w Kazimierzu Dolnym (18 h zajęć teoretycznych i praktycznych). 

Organizatorem warsztatów jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.  

 

  

http://www.facebook.com/ChorMilleVoci/
https://web.facebook.com/FundacjaSzeptem/
http://fundacja-szeptem.org.pl/
https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD
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III. INFORMACJE DODATKOWE 

a) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

b) Uchwały zarządu  

- Uchwała nr 01/2016 – o wyborze zarządu  

- Uchwała nr 02/2016 – zatwierdzenie w planu kont. 

- Uchwała nr 03/2016 – zatwierdzenie Sprawozdań rocznych Fundacji za rok 2015. 

 

c) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł                       

- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015: 5 213,33 zł 

- darowizny: 47 981 zł 

- dotacje: 15 000 zł 

- przychód z działalności statutowej odpłatnej: 43 469 zł 

ŁĄCZNIE: 106 450 zł 

 

d) Informacja o poniesionych kosztach  

ŁĄCZNIE: 84 064,26 zł 

 

e) Informacja o zatrudnieniu i wypłaconych wynagrodzeniach  

1. Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Zawierano umowy o 

dzieło i zlecenie. Fundacja zatrudniała na podstawie umów zlecenia 7 osób.  

2. Środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym w Volkswagen Bank Polska na dzień 

31.12.2016 r. wynoszą 24 206,67 zł. Środki pieniężne w kasie: 3 392,40 zł 

f) Dane o działalności  zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe   

Realizacja projektu „Moje miasto – warsztaty i koncert” współfinansowanego przez Urząd m.st. 

Warszawy Dzielnicy Praga Południe (15 000 zł). Cel: działalność kulturalna na rzecz dzieci i 

młodzieży. 

 

g) Informacja o rozliczeniach podatkowych fundacji   

- Na fundacji nie ciążą zaległe zobowiązania podatkowe. Deklaracje podatkowe są składane 

do US Warszawa-Mokotów, ul. Postępu 16a, 02-676 Warszawa. 

 

h) Informacja o kontrolach przeprowadzonych w fundacji  

    - W fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 

 

 

 

 

 

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

           Prezes Fundacji                                                                    Wiceprezes Fundacji 


