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Zakres działalności statutowej
1.
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Celami Stowarzyszenia są:
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
promocja i organizacja wolontariatu,
tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób
niepełnosprawnych),
organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój
przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową
wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej
utratą,
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu
terytorialnego,
działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,
przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz
działania na rzecz integracji europejskiej,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez
Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do
rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
b. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów
Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź
inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające
osobowości prawnej),
c. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla
wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
d. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź
życiowej,
e. działalność wydawniczą,
f. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów
studyjnych,
g. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję
działalności statutowej Stowarzyszenia,
h. wymianę i edukację kulturalną,
i. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
j. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
k. współpracę
z
samorządami,
mediami
i
organizacjami
pozarządowymi,
l. prowadzenie własnej działalności charytatywnej.
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Dane organizacji
Siedziba organizacji:
ul. Starowiślna 21,
31-038 Kraków.
Rejestr w Krajowym Rejestrze
Sądowym - dn. 10.10. 2001r. pod
nr KRS 0000050905.
Numer identyfikacyjny REGON
356510550 – z dn. 06.03. 2002r.
Numer 6 w pozycji Rejestru
Przedsiębiorców - wpis z dn.
13.12.2007r.
Członkowie Zarządu:
Jacek Antoni Stryczek (Prezes
Zarządu), zamieszkały przy
ul. Krokusowa 2, 32-590
Libiąż;
Anna Malec (Wiceprezes
Zarządu) zamieszkała przy ul.
Górników 3/20; 30-819
Kraków;
Anna Żaczek (Wiceprezes
Zarządu), zamieszkała przy
ul. Borkowska 25d/37, 30 –
438 Kraków;
Kamila Parys (Sekretarz
Zarządu), zamieszkała w 39 –
208 Gumniska 94;
Wiesław Brzykcy (Skarbnik
Zarządu) zamieszkały przy ul.
Cedrowa 6, 30-231 Kraków
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Zrealizowane zadania
Stowarzyszenie WIOSNA realizowało cele statutowe w 2010r. - w ramach niżej wymienionych projektów.

SZLACHETNA PACZKA
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001
roku. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była
ona skuteczna, konkretna i sensowna.
W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej
ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze,
którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je
i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem
informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę
i przygotować dla niej paczkę na święta.
Kluczowe rezultaty osiągnięte w edycji SZLACHETNEJ PACZKI 2010:
8 201 obdarowanych rodzin z całej Polski, tj. około 35 970 osób objętych pomocą
5 780 zaangażowanych wolontariuszy pracujących w 300 rejonach kraju
120 000 darczyńców – osób przygotowujących paczki dla rodzin w potrzebie
10 000 000 zł – szacowana wartość łącznie przekazanej pomocy
9 771 660 zł – wartość kampanii PR – marketingowej, w tym m.in.: spot reklamowy („Super W”)
z udziałem: Macieja Orłosia i Beaty Chmielowskiej-Olech; pozyskane usługi reklamowe w mediach - na stronach
Gazety Wyborczej, Metro, Gościa Niedzielnego, Polityki, w telewizji, m.in. TVP 1 i TVP Sport (patron medialny);
w ogólnopolskich stacjach radiowych, na portalach internetowych (Onet.pl, wp.pl, interia.pl - kampania
bannerowa); na nośnikach reklamowych LCD w środkach komunikacji miejskiej w głównych miastach Polski;
1762 – łączna liczba informacji w mediach – w trakcie trwania akcji (prasa, TV, radio, www);
568 999 – liczba odwiedzin portalu www.szlachetnapaczka.pl w ciągu trwania akcji.
Ponadto:
paczkę dla rodziny z Krakowa przygotowali zawodnicy Realu Madryt;
udział w kampanii promującej akcję wziął Jerzy Dudek;
akcję pobłogosławił Papież - Benedykt XVI;
paczkę dla rodziny z podkarpacia przygotowała para prezydencka – Bronisław Komorowski z żoną;
w SZLACHETNĄ PACZKĘ licznie włączyli się znani Polacy: m. in. polscy olimpijczycy (Monika Pyrek, Tomasz
Majewski), siostry Radwańskie, liczne kluby sportowe takie jak: Wisła Kraków, Lech Poznań, Ruch Chorzów,
Korona Kielce, a także Jerzy i Barbara Stuhrowie czy Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz-Wajda;
patronat strategiczny nad akcją – pełniło BP Polska; patronat honorowy objął kard. Stanisław Dziwisz.
Przygotowanie wolontariuszy do pełnienia funkcji liderów SZLACHETNEJ PACZKI umożliwił m.in. projekt PACZKA
Liderów, głównie poprzez profesjonalny system szkoleniowy. Podniesieniu jakości w zarządzaniu akcją – m.in.
w zakresie monitoringu wolontariuszy, konsultacji, audytu i ewaluacji z realizacji projektu – posłużyły również środki
uzyskane w ramach umowy darowizny z BP POLSKA S.A. oraz ze State Street Foundation.
Na mechanizmie pomocowym akcji została zorganizowana również SZLACHETNA PACZKA DLA
POWODZIAN. W okresie od czerwca do sierpnia 2010r. WIOSNA za pośrednictwem wolontariuszy dotarła
z pomocą do ponad 4000 tys. najbardziej poszkodowanych rodzin – głównie z Małopolski, jak również
z Podkarpacia, Mazowsza i Śląska. Łączna wartość przekazanej pomocy została oszacowana na 1 000 000 zł.
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AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to całoroczny program indywidualnych zajęć edukacyjnych,
dla dzieci, które mają problemy w nauce. W ramach programu WIOSNA zapewnia
im cotygodniową opiekę wyszkolonych tutorów – wolontariuszy. Z ich pomocą dzieci pokonują nie tylko kłopoty
szkolne, ale przede wszystkim odbudowują poczucie własnej wartości. Systematyczna praca wyszkolonego przez nas
wolontariusza zmienia przyszłość dzieci. INDEKS, który systematycznie wypełniają swoimi osiągnięciami, stanowi
namacalny dowód zmiany, jaka zachodzi w każdym dziecku.
Z uwagi na realizację projektu w trybie adekwatnym do przebiegu roku szkolnego – wskazane poniżej główne
rezultaty obejmują dane z II semestru edycji 2009/2010 (tj. z okresu styczeń – lipiec 2010 r.) oraz z I semestru edycji
2010/2011 (sierpień – grudzień 2010 r.).
Kluczowe rezultaty osiągnięte w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 2010:

860 uczniów

(do dnia 30 czerwca 2010r.) oraz
w zajęciach ze swoim tutorem;

941 uczniów (do dn. 31 grudnia 2010r.) – uczestniczących

953 zaangażowanych wolontariuszy (do czerwca jw.) oraz 1010 (do grudnia) pracujących łącznie
w 16 miastach Polski;
ponad 200 liderów łącznie – zaangażowanych w koordynowanie zespołami wolontariuszy na terenie 68 szkół
partnerskich;
blisko 40 000 godzin łącznie przepracowanych przez wolontariuszy – na zajęciach z dziećmi.
Ponadto:
udział w kampanii promującej projekt pn. Kup Indeks wziął dwukrotnie Paweł Małaszyński;
Indeksy AKADEMII ufundowali naszym uczniom m.in.: Sonia Bohosiewicz, Daria Widawska, Anna Guzik i Marta
Żmuda – Trzebiatowska;
podczas uroczystej Inauguracji AKADEMII – wystąpił Marcin Wyrostek – laureat programu Mam Talent;
informacja o projekcie gościła w mediach, w tym m.in.: TVN; Radiu TOK FM; Gazecie Wyborczej, Dzienniku
Polskim oraz na portalach internetowych, m.in.: NGO, GoldenLine, edu.info.pl, etc.
odbyły się liczne eventy i atrakcyjne zajęcia dla dzieci, w tym: tradycyjny Dzień Dziecka w partnerskich firmach (BP
Polska, UBS, Sabre Holdings, Astor, RR Donnelley, State Street;); recyklingowy pokaz mody – z dziećmi w roli
projektantów, kulig, warsztaty w radiu, pokazy tańca, etc.

Projekt realizowany był dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych.
Podniesieniu jakości w zarządzaniu akcją – m.in. w zakresie rekrutacji, szkoleń, monitoringu wolontariuszy, stałych
konsultacji oraz ewaluacji z realizacji projektu – posłużyły również środki uzyskane w ramach umowy darowizny z BP
POLSKA S.A, ze State Street Foundation oraz z R.R. Donnelley Europe Sp.
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KLUCZ DO JUTRA
Klucz do jutra to program zajęć edukacyjnych, którego celem jest wsparcie dzieci i opiekunów z Rodzinnych Domów
Dziecka i Rodzin Zastępczych. Przeszkoleni wolontariusze na indywidualnych zajęciach edukacyjnych pomagają
dzieciom przezwyciężyć ich kłopoty w szkole. Dbają także o to, by dzieci zaczęły lepiej myśleć o sobie, wierzyć we
własne możliwości i doświadczyć na każdych zajęciach choć namiastki sukcesu. Projekt realizowany jest przy
współpracy z Fundacją „Ernst &Young”.
W ramach projektu Klucz do jutra:
w edycji 2009/10 objęto pomocą łącznie: 43 dzieci w 6 Rodzinnych Domach Dziecka, 3 Rodzinach Zastępczych
i 1 Pogotowiu Rodzinnym; a w edycji 2010/11 pomoc otrzymało 38 dzieci (liczba placówek nie uległa zmianie)
pozyskano i przygotowano do pracy z uczniami łącznie 48 wolontariuszy, w tym 4 liderów, a w edycji 2010/11,
38 wolontariuszy w tym 6 liderów
dla wszystkich nowo pozyskanych wolontariuszy przeprowadzono spotkania rekrutacyjne oraz szkolenia wstępne
w edycji 2009/10 dla wychowanków RDD zorganizowano atrakcyjne eventy: warsztaty motywacyjne, Dzień
Dziecka oraz uroczystą Galę Sukcesów
w edycji 2010/11 zorganizowano, eventy mikołajkowe (kręgle, wizyta na lotnisku, w Krainie Zabaw Dziecięcych
ANIKINO).

DZIALAJ.PL
DZIAŁAJ.PL to tworzony przez WIOSNĘ portal, będący nowoczesną platformą komunikacyjną dla studentów, firm
i organizacji pozarządowych. Częstą przyczyną coraz niższej aktywności studentów jest brak rzetelnej informacji
o możliwościach wykorzystania przez nich swojego potencjału. Tę lukę wypełni powstający właśnie serwis DZIAŁAJ.PL,
pomyślany jako uniwersalne źródła kompleksowej informacji na temat rynku firm i organizacji pożytku publicznego.
Ma on nie tylko ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i zwiększyć ich szanse na rynku pracy, ale też
umożliwić im zaangażowanie społeczne – na przykład w wolontariat. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem
portalu, który zostanie uruchomiony w 2011 roku. DZIAŁAJ. PL realizowany był przy wsparciu finansowym
BP POLSKA S.A.

Rezultaty osiągnięte w DZIALAJ.PL 2010:
opracowana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wdrożenia i efektywnej realizacji projektu;
przygotowany mechanizm stażowy, stanowiący fundament projektu;
opracowana strategia komunikacyjna marki dzialaj.pl;
sporządzona koncepcja portalu oraz zrealizowane działania wstępne, związane z projektowaniem portalu
i budową systemu internetowego;
stworzone projekty logotypów i komunikacji wizualnej portalu.

4

Sprawozdanie Merytoryczne

Dane o kosztach, przychodach i realizacji zadań publicznych
1. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2010 prowadziło działalność statutową oraz działalność gospodarczą.
Rok obrotowy 2010 Stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 449 388,68 zł, który po pokryciu
ujawnionych kosztów lat ubiegłych w kwocie 54 675,11 zł zwiększy kapitał zapasowy. Zysk wypracowany na
działalności gospodarczej zostanie w całości przekazany na działalność statutową Stowarzyszenia.
2. Przychody Stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł:
darowizny 2 252 208,41 zł
darowizny 1% podatku 151 535,26 zł
składki członkowskie 680,00 zł
dotacje, pomniejszone o zwrot oszczędności do MPiPS 272 375,28 zł
pozostałe przychody operacyjne 153,90 zł
przychody finansowe (odsetki) 15 900,74 zł
działalność gospodarcza 174 837,72 zł
3. Koszty administracyjne w roku 2010 wyniosły:
amortyzacja 1 114,44 zł
zużycie materiałów i energii 44 846,93 zł
usługi obce 73 609,85 zł
podatki i opłaty 6 565,00 zł
wynagrodzenia 409 684,32 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 93 438,99 zł
pozostałe koszty rodzajowe 43 930,51 zł
Pozostałe koszty operacyjne 44 258,07 zł
Koszty finansowe 186,26 zł
Koszty działalności gospodarczej 80 530,35 zł
Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2010 wyniosły 1 619 442,94 zł i dotyczyły kilku realizowanych
projektów.
Stowarzyszenie WIOSNA przeznaczyło środki pozyskane w ramach darowizn 1% podatku w całości na cele
statutowe, w tym: organizacja projektu SZLACHETNA PACZKA oraz organizacja projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.
4. Fundusz statutowy pozostał bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego i wynosi 426 016,99 zł. Fundusz
zapasowy został zwiększony o zysk netto z roku ubiegłego w kwocie 131 162,52 zł.
5. Stowarzyszenie WIOSNA nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.
6. Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 1 111 509,02 zł.
7. W roku 2010 w Stowarzyszeniu WIOSNA średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 16,72 osoby
na umowę o pracę.
8. Wynagrodzenie w roku 2010:
z tytułu umowy o pracę 612 327,78 zł brutto
z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia 433 183,22 zł brutto
9. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
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10. Stowarzyszenie WIOSNA nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów
w spółkach prawa handlowego.
11. Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia WIOSNA wykazuje załączony bilans.
12. Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie obejmuje następujące zobowiązania:
wobec dostawców 88 765,78 zł
niefakturowane dostawy 437,62 zł
wobec ZUS 21 500,40 zł
zobowiązania z tytułu PIT-4 / PIT-8 6 245,00 zł
niewypłacone i rozliczone zaliczki 1 604,39 zł
wpłacone kaucje 2 720,00 zł
nadpłacone składki członkowskie 70,00 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 36,66 zł
13. Należności długoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 4 021,90 zł w całości obejmują wpłacone kaucje za
dwa lokale.
14. Należności krótkoterminowe
od odbiorców 3 965,09 zł
z tytułu podatku VAT do rozliczenia w roku 2011 10 599,58 zł
nadpłacone kwoty wobec dostawców 1 553,45 zł
wypłacone zaliczki 3 387,96 zł
należne i niewpłacone składki członkowskie 870,00 zł
nadpłacone wynagrodzenia 1 716,60 zł
15. Stowarzyszenie WIOSNA prowadzi działalności gospodarczą - w dniu 12.12.2007 r. uzyskało wpis do Rejestru
Przedsiębiorców (Nr wpisu w pozycji rejestru: 6). Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną
pożytku publicznego.
16. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2010 r. prowadziło następujące zadania publiczne:
a. ,,AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 2008-2010’’ - umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych nr 0212/R/2/2008 z dnia 03 września 2008 r., zawarta z ECORYS Polska Sp. z o.o.; kwota
dofinansowania 500 000,00 zł.
b. „PACZKA LIDERÓW”- umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nr 554_I/10 z dnia
04.08.2010 r. zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej; termin realizacji: 01.07.2010 r. – 31.12.2010 r.,
kwota dofinansowania 200 000,00 zł.
17. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2010 r. prowadziło projekty wspierane przez instytucje prywatne:
a.

„Klucz do jutra” - umowa darowizny z dnia 20 września 2010 r. zawarta z Fundacją Ernst & Young, termin
realizacji 15 września 2010 r. – 30 lipca 2011 r. kwota dotacji 22 540,00 zł;
b. „SZLACHETNA PACZKA” oraz „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” - umowa darowizny z dnia 8 stycznia 2010 r. zawarta z BP
POLSKA S.A., kwota dotacji 180 000,00 zł;
c. „SZLACHETNA PACZKA” oraz „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” - umowa darowizny z dnia 1 lipiec 2010 r. zawarta z State
Street Foundation Inc., kwota dotacji 40 000,00 USD;
d. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” – umowa darowizny z dnia 23 listopada 2010 r. zawarta
z R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o., kwota dotacji 16 000,00 zł;
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18. Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2010 kontynuowało realizację projektów, rozpoczętych również w poprzednich
latach:
a. „Klucz do jutra” - umowa darowizny z dnia 15 września 2009 r. zawarta z Fundacją Ernst & Young, termin realizacji
15 września 2009 r. – 30 czerwiec 2010 r. kwota dotacji 19 995,00 zł;
b. „DZIAŁAJ PL” – umowa darowizny z dnia 27 kwietnia 2009 r. zawarta z BP POLSKA S.A., kwota dotacji 150 000,00
zł;
c. „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” – umowa darowizny z dnia 7 grudnia 2009 r. zawarta z BP POLSKA S.A., kwota dotacji
50 000,00 zł;
d. „SZLACHETNA PACZKA” – umowa darowizny z dnia 24 listopada 2009 r. zawarta z State Street Foundation Inc.,
kwota dotacji 22 000,00 USD
PRZYSZŁOŚCI”
–
umowa
darowizny
z
dnia
1
grudnia
2009r.
zawarta
e. „AKADEMIA
z R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o., kwota dotacji 10 000,00 zł;
19. Podsumowanie.
Z wymienionych powyżej zadań:
a) zrealizowane

ale

jeszcze

nie

rozliczone

przez

Zleceniodawców

zostały

następujące

projekty:

,,AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 2008-2010’’ - umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych nr 0212/R/2/2008 z dnia 03 września 2008 r., zawarta z ECORYS Polska Sp. z o.o.; kwota
dofinansowania 500 000,00 zł;
„PACZKA LIDERÓW”- umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nr 554_I/10 z
dnia 04.08.2010 r. zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej; termin realizacji: 01.07.2010 r. –
31.12.2010 r., kwota dofinansowania 200 000,00 zł.
b) zrealizowane, rozliczone i pozytywnie rozpatrzone przez Zleceniodawców zostały następujące projekty:
„Klucz do jutra” - umowa darowizny z dnia 15 września 2009 r. zawarta z Fundacją Ernst & Young, termin
realizacji 15 września 2009 r. – 30 czerwiec 2010 r. kwota dotacji 19 995,00 zł;
„SZLACHETNA PACZKA” oraz „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” - umowa darowizny z dnia 8 stycznia 2010 r. zawarta
z BP POLSKA S.A., kwota dotacji 180 000,00 zł;
„DZIAŁAJ PL” – umowa darowizny z dnia 27 kwietnia 2009 r. zawarta z BP POLSKA S.A., kwota dotacji
150 000,00 zł;
„SZLACHETNA PACZKA” – umowa darowizny z dnia 24 listopada 2009 r. zawarta z State Street Foundation
Inc., kwota dotacji 22 000,00 USD
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” – umowa darowizny z dnia 1 grudnia 2009r. zawarta
z R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o., kwota dotacji 10 000,00 zł;
c) w realizacji pozostają:
„Klucz do jutra” - umowa darowizny z dnia 20 września 2010 r. zawarta z Fundacją Ernst & Young, termin
realizacji 15 września 2010 r. – 30 lipca 2011 r. kwota dotacji 22 540,00 zł;
„SZLACHETNA PACZKA” oraz „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” - umowa darowizny z dnia 1 lipiec 2010 r. zawarta z
State Street Foundation Inc., kwota dotacji 40 000,00 USD
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” – umowa darowizny z dnia 23 listopada 2010 r. zawarta
z R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o., kwota dotacji 16 000,00 zł;
„AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” – umowa darowizny z dnia 7 grudnia 2009 r. zawarta z BP POLSKA S.A., kwota
dotacji 50 000,00 zł.
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