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1. DANE FUNDACJI 
 
Nazwa organizacji: Fundacja "Ogród Marzeń" 
 
Adres siedziby: ul. Wolności 1a, 63-200 Jarocin  
Tel.: 62 747-15-31, kom. 508-318-924 
Strona internetowa: www.ogrodmarzen.org 
Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 22.11.2010. 
Numer KRS: 0000370997 
REGON:  301605500 
 
Władze organizacj: 
Rada Fundacji/ członkowie nie pobierają wynagrodzenia: 
Anna Legowicz-Gogołkiewicz - przewodniczący 
Andrzej Siliński - członek 
Iwona Smarzyńska-Udzik - sekretarz 
Marek Siwiec - członek 
Przemysław Gulcz - wiceprzewodniczący  
 
 
Zarząd Fundacji/ członkowie nie pobierają wynagrodzenia: 
    Beata Frąckowiak-Piotrowicz- prezes 
    Anna Kopras-Fijołek – wiceprezes 
    Weronika Wesołek - członek zarządu 
 
 
 
2. CELE ORGANIZACJI  
 
2.1 Celami Fundacji są: 
 
1) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, 
prospołecznych, patriotycznych; 
2) propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw 
antykorupcyjnych w życiu publicznym; 
3) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę; 
4) niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin;  
5) prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania życia oraz promocji 
ochrony zdrowia; 
6) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 
7) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; poprzez 
propagowanie warunków rozwoju samorządności; 
8) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i 
życiowej; 
9) niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. 
 
 



2.2 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
1) Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 
72.20.Z); 

2) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); 

4) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 

5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

6) Działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z); 

7) Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 
88.99.Z); 

8) Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); 

9) Pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 93.19.Z); 

10) Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy 
społecznej podejmowanych dla realizacji celów statutowych (PKD 94.99.Z); 
 
11) Działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez okolicznościowych (PKD 
93.21.Z); 
 
12) Prowadzenie klubów i świetlic (PKD 90.04.Z); 
 
13) Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, obozów sportowych, zajęć rekreacyjnych (PKD 
85.51.Z); 
 
14) Organizowanie wycieczek oraz zajęć rozwijających zainteresowania, korepetycji (PKD 
79.12.Z, 85.59.B);  
15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 
 
16) Pozostała działalność wydawnicza (PKD58.19.Z);   
 
17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna działalność 
(PKD 63.11.Z);   
 
18) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).   
 
2.3 Opis działalności statutowej prowadzonej w roku 2011 
 
Fundacja „Ogród Marzeń” działa na terenie Ziemi Jarocińskiej i jej działania skierowane są 
przede wszystkim dla mieszkańców tego terenu lub w celu jego promocji. Głównym celem jest 
prowadzenie działalności na rzecz rozwoju wspólnoty w społeczności lokalnej, propagowanie i 
krzewienie postaw prospołecznych i humanistycznych. Realizując wszystkie projekty, Fundacja 



zwracała szczególną uwagę na uwrażliwienie społeczności lokalnej na cierpienie i problemy 
sąsiadów oraz zachęcenie innych do wzajemnej pomocy.  
 
W roku 2011 Fundacja realizowała trzy podstawowe programy 
 
I.  PROGRAM STYPENDIALNY „KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW” 
W ramach programu przyznano 15 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
stypendia od 100 do 250 złotych. Beneficjentami programu są uczniowie z terenu Ziemi 
Jarocińskiej (gmin: Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Kotlin i Nowe Miasto).  Fundacja uzyskała na 
ten cel dotację w wysokości 12.000 zł z programu „Równe Szanse” Fundacji im. St. Batorego. 
Pozostałe fundusze pozyskano z darowizn od firm i osób prywatnych. Fundacja przeprowadziła 
również 1 i 12 czerwca zbiórkę publiczną, z której dochód przeznaczono na ten cel. Wszyscy 
stypendyści w ramach współpracy z fundacją zostali jej wolontariuszami i przystąpili do „Klubu 
Wesołych Ogrodników” . W ramach programu „Kuźnia Młodych Talentów” fundacja 
zorganizowała dla stypendystów wyjazd studyjny do Warszawy. Niektórzy uczniowie byli 
pierwszy raz w stolicy Polski. W ramach wyjazdu uczniowie zwiedzili m.in. Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd był również znakomitym sposobem na 
integrację grupy. 
 

 
Nasi Stypendyści  
 
 
 
II. POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I CHORYM  
 
Fundacja przeprowadziła dwie Akcje na rzecz chorych dzieci: 
 
 

1. ZAKRĘTECZKA DLA TOMECZKA – Celem akcji było zdobycie 5 tys. złotych na pokrycie 
kosztów turnusu rehabilitacyjnego w „Zabajce”  dla 5-letniego Tomka Glapy z Panienki (małej 
wioski w gminie Jaraczewo). Chłopiec jest wcześniakiem, choruje na Dziecięce Porażenie 
Mózgowe. Wielodzietna i uboga rodzina nie miała możliwości zapewnić mu potrzebnej 
rehabilitacji. Pod koniec października Fundacja postanowiła rozpocząć zbiórkę plastikowych 



zakrętek. Wcześniej zawarto porozumienie z Zakładem Gospodarki Odpadami w Jarocinie, który 
zobowiązał się przekazać 5 tys. złotych na rzecz fundacji, jeśli uda się zebrać 5 ton zakrętek. Do 
Akcji przyłączyło się wiele indywidualnych osób, ale także szkoły i różne instytucje (np. 
biblioteka miejska, policja). W ciągu miesiąca udało się pozyskać aż 2 tony zakrętek. Dzięki 
współpracy z lokalnym tygodnikiem ”Gazetą Jarocińską” oraz Telewizją PROART zakrętki 
zbierało coraz więcej osób. Do końca 2011 roku udało się zebrać ponad 3 tony zakrętek. 
 
 

 

 
 
Tomek Gluza z mamą i akcja odkręcania zakrętek z butelek, które znajdowały się  
w Zakładach Gospodarki Odpadami w Jarocinie. 19 listopada 2011 kilkadziesiąt osób  
przez godzinę odkręciło 80 kg zakrętek. 
 

 
 
 

2. CUD DLA ZOSI – 18 grudnia Fundacja zorganizowała wspólnie z jarocińskim oddziałem PCK 
zbiórkę potencjalnych dawców szpiku. Powodem przeprowadzenia akcji była chęć pomocy 
dwuletniej Zosi z Noskowa, która zachorowała na niedokrwistość Diamonda. Jedynym ratunkiem 
dla dziewczynki był przeszczep szpiku. Choć wszyscy wiedzieli, ze pewnie trudno będzie znaleźć 



dawcę wśród mieszkańców, a akcja ma raczej zwrócić uwagę na problem braku dawców szpiku, 
to do rejestru dawców dołączyło tego dnia  46 osób. 

 

 
46 osób zgłosiło się do banku dawców szpiku. Szpik dla Zosi oddał mieszkaniec Ameryki 
 
Ponadto przez cały rok fundacja zbierała podczas zbiórek pieniądze na rehabilitację i leczenie dzieci i 
młodych ludzi w Jarocinie. W sumie udało się zebrać na ten cel 18. 632, 09 zł, z czego w roku 2011 
wydano 1.800 zł na dofinansowanie zakupu pompy insulinowej dla Maksymilina Michalaka. Pozostałą 
sumę zarząd postanowił przekazać na w/w cel w następnym roku. 
 
 
III. PROJEKT ZNAK SZCZEGÓLNY, CZYLI NAJWIĘKSZY GLAN NA ŚWIECIE  
W ramach projektu 15 lipca 2011 roku odsłonięto instalację, której głównym bohaterem był „glan”, 
kultowy but, który stał się symbolem młodzieńczej kontestacji oraz swoistym symbolem festiwali, które 
odbywały się w Jarocinie. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców i fanów, 
którzy przyjechali na JAROCIN FESTIWAL. Odbiło się też szerokim echem w mediach regionalnych i 
ogólnopolskich. Na przedsięwzięcie pozyskano dotację z Samorządu Wielkopolskiego. Fundacja założyła 
profil tego wydarzenia na Facebooku, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W listopadzie, z okazji 
Święta Niepodległości młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej  założyła glanowi biało-czerwone 
sznurowadła. W tym samym miesiącu ubrano glana w ubranko z wełny. Przygotowało je 50 osób w 
różnym wieku. Glan połączył pokolenia. Fragmenty „ubranka” robiły babcie, mamy, córki i wnuczki. Z 
tej okazji fundacja zorganizowała warsztaty robienia na szydełku. Fundacja zamierza w kolejnych latach 
rozwijać projekt „Znak szczególny” i realizować następne projekty artystyczne, których głównym 
bohaterem będzie glan. Dzięki projektowi „Znak szczególny” udało się nie tylko połączyć pokolenia, ale 
przede wszystkim stworzyć identyfikację artystyczną miasta. Instalacja Glan jest chętnie odwiedzana 
przez mieszkańców i turystów. 
 



 
 

 
 

 
 
W odsłonięciu GLANA brało udział kilkaset osób, 15 lipca 2011  
 
 
 



 
Tak wyglądał glan 11 listopada 2011 
 
 
 

 
Ubranko dla Glana przygotowało 50 osób  
 



IV INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA   
 
Prowadzenie Klubu Wesołych Ogrodników 
Do klubu należą młodzi ludzie, którzy jako wolontariusze pomagają w przedsięwzięciach, które 
realizowała  fundacja: warsztaty, imprezy dla dzieci. Przede wszystkim wolontariusze pomagali przy 
zbiórce publicznej. W roku 2011 Fundacja na podstawie zgody Starosty Jarocińskiego przeprowadzała 
kilka zbiórek. Największa odbyła się 27 marca, podczas Akcji Wesołych Ogrodników. 
 

 
Spotkanie wolontariuszy i podsumowanie Akcji Wesołych Ogrodników, maj 2011 
 
 
Akcja Wesołych Ogrodników       
W pierwszą niedzielę wiosny, zbieraliśmy pieniądze na leczenie i rehabilitację dzieci i młodych ludzi z 
terenu Ziemi Jarocińskiej. Naszych wolontariuszy - Wesołych Ogrodników- można było spotkać na 
ulicach miast i wsi. Ogrodnikami byli ludzie młodzi, ale też ich rodzice, czasem dziadkowie. Akcja 
Wesołych Ogrodników skupiła bowiem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieli pomóc. Pieniądze 
zbierała władza i opozycja, dziennikarze, posłowie z różnych ugrupowań, przyłączyły się też inne 
organizacje pozarządowe. Udało się stworzyć „Flotę Zjednoczonych Sił”, Bank Sąsiedzkiej Pomocy. 
Tego dnia dużo się działo. Różnego rodzaju organizacje, młodzi artyści, nauczyciele zorganizowali  
imprezy, warsztaty, pokazy, podczas których również zbierano pieniądze. W imprezach wzięło udział 
ponad 1000 osób. Jarociński Ośrodek Kultury tętnił życiem.  
 

 
W Akcji Wesołych Ogrodników wzięło udział blisko 200 wolontariuszy iponad 100 młodych artystów 



 
 
 

 
 
Na leczenie i rehabilitację dzieci zebralismy ponad 15 tys. zł 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Imprezy dla dzieci 
Fundacja organizowała baliki dla dzieci. 
 

 
Baliki  Dobrych Aniołków cieszyły się dużym powodzenie 



Warsztaty 
 
W 2011 roku fundacja zorganizowała : 

� warsztaty robienia baniek mydlanych dla dzieci 

 
 



 
 
 

� warsztaty szydełkowania 
 

 
 
Koncert 
9 grudnia odbył się Koncert Mikołajkowy, wystąpili nasi stypendyści i wolontariusze oraz ich młodzi 
koledzy. W czasie koncertu podsumowano naszą całoroczną działaność. Przyznaliśmy tytuły „Dobrego 
Ogrodnika” 
    

 

         



 
 
3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

3. 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. 
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 
 
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; 

14.14.Z Produkcja bielizny; 

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; 

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;  

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i 
materiałów używanych do wyplatania; 

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury; 

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; 

18.12.Z Pozostałe drukowanie; 
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 
32.40.Z Produkcja gier i zabawek; 
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; 
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 
targowiskach; 

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; 
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna  prowadzona poza siecią sklepową, straganami, 
targowiskami;   
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów; 

58.11.Z Wydawanie książek;   
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;   
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;   
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;  
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;   
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;   
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna 
działalność;   
63.12.Z Działalność portali internetowych;   
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;   
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; 



73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet);   
74.20.Z Działalność fotograficzna;   
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;  
92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;   
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;   
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.  
 
3.2 W roku 2011 fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na: 
 

- sprzedaży gadżetów związanych z projektem „Znak Szczególny” 
- organizacja warsztatów teatralnych 

Łączny przychód z prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 6.457 zł 
Koszty działalności gospodarczej: 4126,34 
Wynik finansowy (zysk): 2.330,66 
PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODRACZEJ DO 
PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ WYNIÓSŁ: 8,03 % 
 
4. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD 
  
Załącznikiem do niniejszego sprawozdania są kserokopie uchwał zarządu 
 
5 i 6. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
 
Ogółem wartość przychodów wyniosła  86.823,89 zł 
 
TABELA 1. Struktura Przychodów w roku 2011 
 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 
1. DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 36.442,30 
2. DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W POZNANIU 10.000,00 
3. DOTACJA Z FUNDACJI BATOREGO 12.000,00 
4. WPŁYWY ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 21.429,69 
5. PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- ZYSK    2.330,66 
6. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT)       494,90 
                                                                                              RAZEM 86.823,89 

 
TABELA 2. Struktura Wydatków w roku 2011 
 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 34.132,85 
2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 7.311,87 
3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 4.126,34 
4. POZOSTAŁE KOSZTY 0 
                                                                                             OGÓŁEM KOSZTY 45.571,06 

 
Ogółem koszty wyniosły  45.571,06 zł 



 
 
 
7. Informacja o 
 
a, b, c, d). Zatrudnieniu 
- Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę  i nie wypłacała wynagrodzeń z tego 
tytułu. 
- Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń. 
- Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń. 
- Fundacja wydatkowała na wynagrodzenia z umów o dzieło 4.400 
z ł (wynagrodzenie dla artystów pracujących przy projekcie „Znak Szczególny”) 
 
e) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek. 
f) Kwota ulokowana na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 wyniosła 59.397,15 zł, 
 Bank Spółdzielczy w Jarocinie 
g) Nie nabyto żadnych akcji i obligacji. 
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości. 
i)  Nie nabyto żadnych środków trwałych 
j) Wartość aktywów na dzień 31.12. 2011 wyniosła 59.573,35 . Wszystko są to aktywa 
obrotowe. Fundacja nie posiada aktywów trwałych. Zobowiązania krótkoterminowe w 
wysokości 3.649, 98 zł. Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych  
 
8. W okresie sprawozdawczym fundacja realizowała projekt zlecony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pn: „Znak Szczególny – projekt będący elementem 
interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji artystycznej Jarocina – stolicy polskiego rocka”. 
Fundacja otrzymała na ten cel dotację w wysokości 10 tys.  
 
9.Fundacja złożyła w terminie do dnia 31.03.2012r. deklarację podatkową CIT-2 za rok 2011. 
Zobowiązanie z tytułu podatku od osób prawnych nie wystąpiło . 
 
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Kopras-Fijołek                                                      Beata Frąckowiak-Piotrowicz 
      Wiceprezes                                                                                  Prezes 


