
Łódź, dnia 30.12.2015 

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI 2035 za rok 2014 

1.Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 

Nazwa Fundacji: Fundacja 2035 

Siedziba: ul. Srebrna 11 lok.7, 91-316 Łódź 

Adres do korespondencji: ul. Srebrna 11 lok.7, 91-316 Łódź 

Adres e-mail: fundacja@2035.pl 

Data wpisu do KRS: 23-05-2013 

Numer KRS: 0000463170 

Numer REGON: 101610230 

Numer NIP: 7262652167 

Członkowie Zarządu: 

Maria Magdalena Poulain - Prezes Zarządu. 

Dorota Witych - Vice Prezes Zarządu. 

Tomasz Gałka -  Vice Prezes Zarządu. 

 

Cele statutowe Fundacji: 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz 

osób zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

 Działalność wspomagająca cyfrową edukację, szczególnie wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz wśród osób starszych (60+). 

 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Działania związane z popularyzacją kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i tradycji, 

ochroną dóbr kultury technicznej. 

 Promocja sportu, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, 

szczególnie wśród osób starszych (60+). 

 Działania na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. 

 Działalność wspomagająca wolontariat społeczny, wolontariat kompetencji oraz 

szeroko rozumianą aktywność społeczną. 

 Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

a szczególnie osób starszych (60+) oraz mniejszości etnicznych. 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami. 

 Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, doradczo 

i informacyjnie organizacje pozarządowe. 

 



2. Opis działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych 

OPIS OGÓLNY: 

W okresie sprawozdawczym 2014 roku FUNDACJA 2035 prowadziła działania wolontaryjne 

dotyczące edukacji dorosłych (edukacja cyfrowa pokolenia 50+, edukacja obywatelska osób 

starszych), popularyzacji zdrowego stylu życia w każdym wieku, a zwłaszcza w wieku 

starszym (działania międzypokoleniowe oraz zajęcia ruchowe dla osób 60+) oraz 

wspomagające działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Członkowie FUNDACJI 

2035 aktywnie uczestniczyli w pracach ciał dialogu społecznego w mieście Łodzi (Komisja 

Dialogu Społecznego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej, Komisja 

Dialogu Społecznego ds. Rewitalizacji, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego). 

FUNDACJA 2035 realizowała na terenie województwa łódzkiego dwa projekty finansowane z 

środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i programu ASOS Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. Projekty te realizowane były w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Edukacyjne Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych HIPOKAMP oraz Centrum Promocji i 

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

FUNDACJA 2035 prowadziła gospodarczą: przygotowanie i opracowanie materiałów 

promujących zdrowy styl życia wśród osób 50+, z której środki w całości przeznaczone 

zostały na działania statutowe. 

OPIS SZCZEGÓŁOWY  

STYCZEŃ 2014 

 Przyjęcie FUNDACJI 2035 do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jako 

członka wspierającego 

 Udział w seminarium i warsztatach dotyczących ewaluacji w orgaanizaacjach non profit 

non-profit” zorganizowanym przez Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu 

Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej  

 Aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy – porady dla seniorów z 

zakresu obsługi cyfrowych mediów. 

 Organizacja warsztatów „Senior w sieci” wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi i 

Uniwersytetem Medycznym http://seniorzy.uml.lodz.pl/wpis-626.html 

 Organizacja pomocy dla seniorów - pogorzelców ze wsi Rosanów  

http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/spoleczne/pomoc-dla-pogorzelcow/13488555 

 LUTY 2014 

 Inauguracja działań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i 

Współpracy Międzypokoleniowej przy UM Łodzi. Prezes FUNDACJI został wybrany na 

przewodniczącego KDO. Komisja jako ciało doradcze i inicjatywne ma się zajmować 

http://seniorzy.uml.lodz.pl/wpis-626.html
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/spoleczne/pomoc-dla-pogorzelcow/13488555


analizą problemów, sygnalizowaniem ich i opiniowaniem spraw wynikających z kryzysu 

demograficznego i prognozowanych niekorzystnych zmian ( Łódź jest najszybciej się 

starzejącym i wyludniającym miastem w kraju). aktywniobywatele.uml.lodz.pl 

MARZEC 2014 

 Udział przedstawiciela FUNDACJI w pracach zespołu programowego ds. aktywności 

społecznej młodzieży przy MPiPS 

 Współudział w organizacji Ogólnopolskiej Kampanii Tydzień z Internetem – zajęcia 

komputerowych dla seniorów http://2035.pl/tydzien-z-internetem/ 

 Prowadzenie w formie wolontariatu edukacji cyfrowej osób 50+: działanie 

dokumentowane na fanpage’u na FB Serdeczn@sieć   

 https://www.facebook.com/Serdeczna-sieć-411232485649551 

 Udział w szkoleniu dla Liderów Konsultacji Społecznych – projekcie Centrum OPUS, 

Fundacji Batorego i UMŁ 

MAJ 2014 

 Udział przedstawiciela FUNDACJI w sesji Rady Miejskiej w roli eksperta podczas 

prezentacji jednogłośnie przyjętej uchwały o powołaniu zespołu ekspertów mającego 

opracować standardy umożliwiające wypełnienie zobowiązań dla przystąpienia Miasta 

Łodzi do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO. Konsultowaną przez członków KDO ds 

Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej, inicjatywę zgłosiła i 

referowała radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak.  

https://www.facebook.com/notes/rada-miejska-w-łodzi/łódź-ma-być-przyjazna-

starzeniu/10152728681373508 

 Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń do 

projektu  „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2015-

2020” 

 Organizacja Międzypokoleniowej Debaty Demograficznej pt „Łódź – miasto wielu 

pokoleń” 

 Udział w Senioraliach 2014 – organizacja otwartych zajęć komputerowych dla seniorów, 

otwartych zajęć Nordic Walking  oraz stoiska FUNDACJI i Latarników PCRS podczas 

Targów Senioralnych  

CZERWIEC 2015  

 Organizacja akcji głośnego czytania książek dzieciom w bibliotece. Miejsce Biblioteka Filia 

nr 3 MB Łódź Bałuty przy ul Osiedlowej 6 w Łodzi. 

 Przygotowanie i złożenie dwóch zdań do Budżetu Obywatelskiego 2015: Mobilne 

Centrum Ćwiczenia Pamięci i Mobilny Zespół Edukacji Cyfrowej dla 60+ 

        http://2035.pl/lodz-budzet-obywatelski-2014/ 

http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/
http://2035.pl/tydzien-z-internetem/
https://www.facebook.com/Serdeczna-sieć-411232485649551
https://www.facebook.com/notes/rada-miejska-w-%C5%82odzi/%C5%82%C3%B3d%C5%BA-ma-by%C4%87-przyjazna-starzeniu/10152728681373508
https://www.facebook.com/notes/rada-miejska-w-%C5%82odzi/%C5%82%C3%B3d%C5%BA-ma-by%C4%87-przyjazna-starzeniu/10152728681373508
http://2035.pl/lodz-budzet-obywatelski-2014/


LIPIEC 2014 

 Udział w Międzynarodowym Festiwalu Wolontariatu KONTAKT – Strefa senior. 

Współorganizacja trzech dni warsztatów komputerowych dla seniorów oraz Pikniku w 

Ogrodzie Botanicznym. 

WRZESIEŃ 2014 

 Organizacja wspólnego dla organizacji pozarządowych skupionych wokół KDO ds. Polityki 

Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej - stoiska promującego wnioski do 

Budżetu Obywatelskiego 2015 dotyczące poprawy jakości życia osób starszych w ramach 

Niedzieli z Budżetem Obywatelskim http://2035.pl/lodz-budzet-obywatelski-2014/ 

 Zostaliśmy partnerami merytorycznymi  III Międzynarodowego Kongresu 

Bioekonomii, wraz z międzynarodową grupą ekonomistów, biologów, socjologów i 

naukowców, przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i 

warsztatach dotyczących wymiany informacji i doświadczeń związanych z rolą 

bioekonomii w rozwoju gospodarczym naszego regionu.  

       http://2035.pl/iii-kongres-bioekonomii/ 

PAŹDZIERNIK 2014 

 Przystąpienie jako członek do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego 

 Przygotowanie publikacji „Aktywność Ruchowa Seniorów” dla Stowarzyszenia HIPOKAMP 

w ramach wspólnego działania promującego zdrowy styl życia osób 60+. Publikacja 

została nieodpłatnie udostępniona uczestnikom zajęć Nordic Walking w Parku 

Poniatowskiego oraz zajęć jogi dla seniorów prowadzonych przez Stowarzyszenie 

HIPOKAMP w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul Sopockiej 2 w Łodzi.   

LISTOPAD 2014 

 Współorganizacja wojewódzkiego seminarium pt „Aktywność jest dla każdego seniora 

czyli jak wzmacniać kapitał społeczny 60+”. Pozostali organizatorzy: Stowarzyszenie 

WRZOS, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie 

Edukacyjne Centrum Edukacji Międzypokoleniowej HIPOKAMP. Podczas wykładów i 

dyskusji poruszane były m.in. tematy dotyczące polityki senioralnej na szczeblach gmin w 

kontekście Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 i 

kierunków rozwoju idei powoływania rad seniorów w Polsce. W seminarium uczestniczyli 

seniorzy oraz przedstawiciele władz samorządowych z całego województwa. 

http://2035.pl/zaproszenie-na-seminarium/ 

GRUDZIEŃ 2014  

http://2035.pl/lodz-budzet-obywatelski-2014/
http://2035.pl/iii-kongres-bioekonomii/
http://2035.pl/zaproszenie-na-seminarium/


 Zakwalifikowanie przedstawiciela FUNDACJI do udziału w projekcie „Dwa sektory – jedna 

wizja” Fundacji Szkoła Liderów w ramach programu Liderzy PAFW. Podczas cyklu spotkań 

coachingowych pracować ma nad strategią rozwoju działalności gospodarczej organizacji. 

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE FUNDACJI 2035 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2014  

Prowadzenie w formie wolontariatu edukacji cyfrowej osób 50+: działanie dokumentowane 

na fanpage’u na FB „Serdeczn@sieć”  oraz „Mobilny Zespół Edukacji Cyfrowej dla 50+” 

https://www.facebook.com/Serdeczna-sieć-411232485649551 

https://www.facebook.com/Mobilny-Zespół-Edukacji-Cyfrowej-dla-50--490342294417763/ 

MARZEC – PAŹDZIERNIK 2014 

Rozpoczęcie cotygodniowych zajęć Nordic Walking dla początkujących 50+ w Parku 

Poniatowskiego w Łodzi. Zajęcia prowadzimy jako wolontariusze wspólnie z Fundacją 

Miłorząb oraz Stowarzyszeniem HIPOKAMP przy wsparciu promocyjnym zespołu Zielonej 

Łodzi Biura Zieleni Miejskiej UMŁ .  

Zajęcia prowadzi certyfikowany trener NW doświadczony w pracy z osobami starszymi. Dla 

uczestników mamy nieodpłatnie do wynajęcia 12 kompletów kijków NW. Podczas zajęć 

szczególna wagę przywiązujemy do promocji aktywności ruchowej z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z wieku i stanu zdrowia. Zajęcia są nieodpłatne dla uczestników 

odbywają się w każdą sobotę.  

Dokumentacja m.in. na stronie FUNDACJI http://2035.pl/nordic-walking/ 

PROJEKTY CAŁOROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z ŚRODKÓW MPIPS 

MAJ- GRUDZIEŃ 2014 

Projekt FUNDACJI i Centrum OPUS „Nasza Przyjazna Przestrzeń” złożony w partnerstwie w 

ramach programu Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014-2020 otrzymał 192 punkty 

zajął 4. miejsce na liście rankingowej projektów przyjętych do realizacji i dofinansowanych 

przez MPiPS. W ramach projektu odbyły się 64 spotkania warsztatowe połączone ze 

spacerami badawczymi dla ponad 160 osób w wieku 60+, mieszkańców województwa. 

Opracowane zostały przez seniorów i realizatorów projektu listy potrzeb seniorów z terenu: 

Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Kutna, Pabianic, Piątku, Piotrkowa Trybunalskiego, 

Skierniewic i w Żychlinia. „Listy lokalnych potrzeb seniorów” zostały przekazane miejscowym 

samorządom. Umowa 3891/214/ASOS Liczba uczestników:160 osób w wieku 60+ Czas 

trwania: od 01 maja do 31 grudnia 2014, wartość projektu: 140.010,00 

http://2035.pl/asos-2014-nasza-przyjazna-przestrzen/ 

https://www.facebook.com/Serdeczna-sieć-411232485649551
https://www.facebook.com/Mobilny-Zespół-Edukacji-Cyfrowej-dla-50--490342294417763/
http://2035.pl/nordic-walking/
http://2035.pl/asos-2014-nasza-przyjazna-przestrzen/


 

CZERWIEC – GRUDZIEŃ 2014  

Oferta wspólna FUNDACJI i  Stowarzyszenia ECIM HIPOKAMP -  projekt pn P FIO „Aktywni, 

Kompetentni, Kreatywni 55+” otrzymała dofinansowanie w ramach programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 2014 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i została przyjęta do 

realizacji.  Projekt dotyczy rozwijania i wzmacniania aktywności społecznej osób 55+, 

mieszkańców aglomeracji łódzkiej,  zwłaszcza ich partycypacji obywatelskiej, wolontariatu i 

multimedialnego dziennikarstwa obywatelskiego.  

W ramach projektu od czerwca do grudnia prowadzone były warsztaty kompetencji 

obywatelskich, poznawania narzędzi partycypacji oraz wykorzystywania cyfrowych mediów 

do nagłaśniania i omawiania ważnych dla seniorów spraw, w których aktywnie uczestniczyła 

grupa ok. 60 osób 55+.  

Efekty warsztatów obywatelskiego dziennikarstwa multimedialnego seniorów (mini wywiady 

uczestników z lokalnymi decydentami na temat konsultacji społecznych, Budżetu 

obywatelskiego, wolontariatu) zostały upowszechnione w Internecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=8k1m0X_apww 

https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E 

https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E 

Umowa 314_I/2014. Liczba uczestników: 60 osób w wieku 55+; Wartość projektu: 43.300 zł, 

http://2035.pl/fio-2014/ 

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

PKD – 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

PKD –  45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

PKD – 58.11.Z  Wydawanie książek. 

PKD – 58.14.Z   Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

PKD – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

PKD – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

PKD – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo  

i programami telewizyjnymi 

PKD – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  

i programów telewizyjnych 

PKD – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  

i podobna działalność 

PKD – 63.12.Z Działalność portali internetowych 

https://www.youtube.com/watch?v=8k1m0X_apww
https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E
https://www.youtube.com/watch?v=3_SmhQ_7X8E
http://2035.pl/fio-2014/


PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

PKD – 69.10.Z Działalność prawnicza 

PKD – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarządzania. 

PKD – 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

PKD – 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

PKD – 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników 

PKD – 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów  

i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 

PKD – 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

PKD – 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

4 Teksty Uchwał Zarządu Fundacji 

W załączeniu 

5 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 

Przychód ogółem: 59.649,00 zł, w tym: 

 darowizny: 350,00 zł 

 dotacja ASOS: 28.500,00 zł 

 dotacja FIO: 24.450,00 zł 

 działalność gospodarcza: 2.500,00 zł 

 pozostałe: 3.849,00 zł 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł - 4% 

6 Informacja o wysokości kosztów poniesionych na  

a) Realizacje celów statutowych 51.263,12 zł 

b) Administrację 6.654,73 zł 



c) Działalność gospodarczą 0,00 zł 

d) Pozostałe koszty 634,12 zł 

7 Dane o: 

a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 osób; 

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie wypłacano; 

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia: nie wypłacano; 

d) Wydatkach na wynagrodzenia umów zleceń: 9.290,00 zł 

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek : nie udzielano 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: nie robiono 

lokat, Konto bankowe fundacji:  BGŻ BNP Paribas 83 2030 0045 1110 0000 0272 2080 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto 

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie: nie nabyto 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych: nie nabyto 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych do celów statystycznych:  

             aktywa – 3.097,03 zł, zobowiązania – 0. 

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

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności: nie prowadzono. 

9 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.  

772,00 zł – deklaracja roczna PIT 4R wraz z CIT-8 O 

10 Informacja o przeprowadzonych kontrolach. 

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona kontrola. 

11 Sprawozdanie zostało udostępnione na stronie internetowej www.2035.pl 

Załączniki: 

Uchwały zarządu 


