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4' WsPÓłPracę z władzami. samorządowym.i, rządowymi, organizacjbmi pozirądowrń,,* iul*.i"_ wymienionym w celach działania iundacii. ' -' 
' " "l

5' DziałalnoŚĆ na rzecz organizacji i wszyst-kich podmiotów.działających na terenie kraju i,za,granicą,.których celami 
. statuiowYmi jest: działainość naukowa, 

" 
niuko*oł*hniczna, oświatowa,kulturalna, w zakresie kultury ńyc_znel i spottu, o.ńiony śrooońirku, jiirooynności, 

ochronyzdrowia i pomory społecznej, renabiIitai;i ,ńóao*u;J społeczneJ. inwalidów.' 6' Udzielanie Po,mo1 młodzióży z rodzin'zastępcz|c-ń 
' 
ńpou.- finansowanie w całości lub częścizakuPu mieszkania, adaPtacji pomieszczeń aó zainierlhnia, kosztów ńróntu mieszkań , zakup

HIJr".'-:fi&X. 
mieszkania , finansowaniu w całości lrb' ;*;i' "pł.i';. wynajem lokalu

7' Udzielanie PomocY dzieciom i młodziezy poprzezfundowanie sĘpendiów edukaryjnych.B' Udzielenie osobom niePełnosPra*ny' pomocy finansowej, materiałowej, sprzętowej i technicznejw celu likwidacji barier w środowisku 1v9,9łin ";ffit|m głównie ńuii"ńLnit ktonicznych.2. ZDAMENIA FUNDAC]I o sKUTKAcn rlrunrusowicn,Ze względu na rozpoczęcie działań rr"o..ji 
"-J'I-'października 2012 roku nasze działaniaprzedstawiają się np,:

l'sprzedaz rzeczy robionych na warsztatach, manualnych - na kierm.as zach (za pisemną zgodą
rji'ra.# 

Miasta Płocka), a uzYskine pieniądze prruirurrone zostały nu .ukup materiałór,i na
Z'sPrzedaŻ surowców wtórnYch firmie. recyklingowej - uzyskane 

.pieniądze przeznaczane są naPokrycie kosztów związanYclr z działaniami utuńto*ymi m.in.: obrinuńióńaiiie leczenia/operaqichorego dziecka / Pomoc osobom/rodzinie w iiuin.; 
'ryrruoi 

życiowej , posiłki dla dzieciPrzebYwającYch w Fundacji Podczas óżnych zaięe, ut zvńnL okalu Fundacji oraz media,3'nieliczne darowiznY - T9tały przeznaczone na cele s'tatutowe Fundacji rnó. nu *v.ieczki dla dzieci,Poczęstunek dla uczestników zajęĆ w Fundacji., ;; ;il'Ó na zajęcii z dziećmi , na modernizacjęsali zajęĆ, itp,) oraz na pokrycie'biezących 
1Óoo*iąlini;.i., np, na koszĘ administracyjne] czynszza wynajmowany lokal, media - energia, woda, ,uy*óoSri*il,

III
FUNDAC]A NIE PROWADZI DZIAŁAl-ruośct GOSPODARcZH, NIE JEsT TEz pMEDsIĘBIoRą
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU - w załączniku wysłane dla WŁAś6IWEG9 MINISTM.
WYKAZ UZYSKANYCH PMYcHooów ruruonol

[r{ifi3:,:\7il3.?ilil;B [;ń',srfi|;* 
zestawienie składników AkĘwów i Pasywów - w załączniku

WYnik finansowY jest dodatni ( nieńielka nadwyżka przychodów została przeznaczona wg uchwałyZarzgd,u..na wydatki biezące przyszłego Ókresu). ' ---' r'-I-"J

: ,#::1jr:T',JfiJ#ł,'.'irł,'ńYĆr''oaÓ* 
przedstawialą się np.: darowizny, sprzedażprzedmiotów/usług

SPadków , zaPisów ,Środków 
'ze 

Źrgdeł publicznych - Fundacja w 2013 roku nie otrzymywała (pozadwoma z przeznaczeniem w całości w|iąćr;d;.';rr"r..i" L.dań publicznych ) .

fi,'łi?]ii|§Jff?ffi§XIDACJI- wg Rachunku wyników (szczEcoŁowo w załączniku wysłanym do
- realizacja celów statutowych
' administracja : zużycie materiałów i energii, usługi obce , podatki i opłaĘ ,wynagrodzenia orazubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- działalność gospodarcza= NIE OOTVĆŻV
- pozostałe koszĘ
VII
1' Fundacja ZATRUDNIAŁA w 2013 roku 

9r.obv na_ umowy o dzieło wyłącznie w związku z ZadaniamiPublicznYmi : "I TY Poszukaj swojego ńobinsona"- ń o(rusió III-Ixzo13 i ,,Mali Robinsonowie,,- w


