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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 

 
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 
Nazwa: FUNDACJA ”BO WARTO” 

 

 
1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

 
2) Dane o fundacji: 
 

Nazwa: Fundacja ”BO WARTO” 

Siedziba, adres: 00-714 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21 grudnia 2011 r. 

Nr KRS: 521-36-25-181     Nr Regon: 145928072 

 
3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1. RENATA WARDECKA – Prezes Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

2. MONIKA KARDA – Wiceprezes Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

3. MAŁGORZATA KOBIERSKA – Członek Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

4. KATARZYNA KARDA – Członek Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa  

5. TOMASZ OWCZAREK – Członek Zarządu - ul. Bluszczańska 15; 00-714 Warszawa 

 
 

4) Cele statutowe fundacji: 

 działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

 inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, w szczególności w zakresie upowszechniania, 
promocji i edukacji kulturalnej; 

 inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej; 

 inicjowanie i wspieranie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji w tym 
dzieci i młodzieży; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego trybu życia  
i rekreacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską. 

 inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami  
w zakresie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 

 upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie 
integracji społeczności lokalnych, zwłaszcza poprzez działanie na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej; 
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 działalność wspomagająca i zwiększająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności 
lokalnych; 

 działalność charytatywna; 

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub 
finansowo bądź rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe, placówki 
oświatowo-wychowawcze oraz parafialne i uczniowskie kluby sportowe; 

 działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych osób zapobiegania ich marginalizacji; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji 
ekologicznej; 

 promocja i organizacja wolontariatu; 

 promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 
5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

Wszystkie działania inicjowane i prowadzone przez Fundację BO WARTO ukierunkowane są na 
CZŁOWIEKA – szczególnie tego młodego, ale także na tego słabszego i potrzebującego pomocy.  
Mają i służą one wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz zapobieganiu ich marginalizacji. W realizacji swej misji Fundacja 
podejmuje następujące działania: 

 

 współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi  
i kościelnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami 
fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;  

 udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób 
i podmiotów realizujących cele Fundacji; 

 organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, szkoleń, kursów, 
warsztatów, targów, kongresów, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek 
krajoznawczych;  

 organizowanie imprez masowych, happeningów ulicznych, performanców i innych działań 
promujących ideę Fundacji; 

 prowadzenie działań kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, festiwali, koncertów, 
występów artystycznych oraz konkursów i warsztatów; 

 prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie 
zawodów, obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych; 

 organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

 organizowanie i prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowo-wychowawczych 
edukacyjnych i sportowych; 

 współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i ekologicznym; 

 wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na różnych nośnikach zapisu informacji (zapis 
elektroniczny, filmy, książki, plakaty, itp.) w zakresie celów statutowych Fundacji; 

 produkcję programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych w zakresie celów 
statutowych Fundacji; 
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 organizowanie balów, aukcji charytatywnych, zbiórek i kwest pieniężnych, a także innych 
akcji mających charakter charytatywny na cele statutowe Fundacji; 

 inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) programów  
i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, 
oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, 
dobroczynności i pomocy społecznej, a także wspieranie podmiotów prowadzących 
działalność w ww. zakresie; 

 wspieranie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe) budowy, remontów i modernizacji 
obiektów sportowych i edukacyjnych;   

 organizowanie medialnych akcji informacyjnych w zakresie celów statutowych Fundacji 
oraz  promocję idei Fundacji w mediach i Internecie; 

 członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub 
tożsamych z celami Fundacji;  

 inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji. 

 
6) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 (18.20.Z)   Reprodukcja zapisanych nośników informacji.  

 (18.12.Z)   Pozostałe drukowanie. 

 (47.61.Z)  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.  

 (47.63.Z)  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
                   w wyspecjalizowanych sklepach.  

 (47.91.Z)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.  

 (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.  

 (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 

 (60.10.Z)  Nadawanie programów radiofonicznych.  

 (60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.  

  (62.)         Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki  
                   oraz działalność powiązana.  

 (73.11.Z)   Działalność agencji reklamowych.  

 (74.20.Z) Działalność fotograficzna.  

 (74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami.  

 (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.  

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

 (85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.  

 (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

 (85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.  

 (88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 (93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.  

 (90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

 (93.11.Z)  Działalność obiektów sportowych. 

 (93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.  
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 (93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem.  

 (79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki. 

 
W 2012 roku Fundacja BO WARTO nie podjęła działalności gospodarczej 

 
7) Informacje o projektach, programach i konkursach zrealizowanych przez fundację w 2012 r.   
 
We wskazanych okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania programowe: 
 

1. KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ PN. ”SERCEM MALOWANE” – 
konkurs realizowany był w terminie styczeń – luty 2013 r., a uczestnikami były dzieci  
w wieku 5 – 12 lat, których prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-sza 
kategoria – 5 - 7lat, a II-ga kategoria – 8 - 12 lat. Do Konkursu zgłosiło się 14 placówek 
(szkół, domów dziecka i 1 przedszkole), z Warszawy, Bukowna, Wolsztyna, Sochaczewa, 
Kątów z który nadesłano 50 prac/kartek wielkanocnych. Kartki oceniane były przez 
profesjonalne jury, w skład którego wchodzili nauczyciele plastycy ze szkół podstawowych  
i uczelni wyższych, laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. 
 

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. ”BO WARTO BYŁO TAM BYĆ – 
WAKACJE 2012” – konkurs zrealizowany został w terminie czerwiec – październik 2012 r. 
Wzięło w nim udział 335 amatorów z całej Polski ocenianych w trzech kategoriach 
wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli). Zdjęcia konkursowe ukazywały ciekawe miejsca  
w Polsce i zagranicą, które odwiedzili w wakacje 2012 uczestnicy konkursu. Prace 
konkursowe oceniało profesjonalne jury: fotograficy i miłośnicy fotografii. Laureaci 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i Fundację BO WARTO. 
 

3. ”KORCZAKOWSKA LEKCJA TRWA!” – projekt realizowany był od kwietnia do grudnia 2012 r.  
i wzięło w nim udział ok 400 uczestników (dzieci ze szkół podstawowych i ich opiekunowie) 
reprezentujących ok 50 warszawskich placówek oświatowo-wychowawczych. składał się  
z elementów wzajemnie się uzupełniających mających charakter konkursowy, cyklicznych spotkań 
oraz incydentalnych działań. Wszystkie podejmowane przez działania miały na celu przede 
wszystkim zapoznanie z osobą, dziełem i myślą Janusza Korczaka. 

 
W ramach projektu zorganizowano następujące wydarzenia: 

 
a) Konkurs plastyczny pn.: ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

– dziecko w oczach Janusza Korczaka. 
 
Do konkursu zgłoszonych zostało 26 placówek, w tym 25 z Warszawy i 1 z Długoborzy. Wśród 
zgłoszonych placówek znalazły się domy dziecka, ośrodki specjalne, szkoła przyszpitalna, pogotowie 
opiekuńczo-wychowawcze, szkoły podstawowe prywatne, społeczne i publiczne. Uczestnicy Konkursu 
to dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 12 lat oceniani w dwóch grupach wiekowych (I grupa 
wiekowa: I-III klasa, II grupa wiekowa: IV-VI klasa). Grupę konkursową tworzyły dzieci zdrowe i chore 
(szkoła przyszpitalna, ośrodek specjalny), mieszkańcy Warszawy i małych miejscowości z Mazowsza 
(m.in. Długoborza, Zambrów). 
 
Prace konkursowe prezentowały dziecko w oczach Janusza Korczaka oraz prawa dziecka przypomniane 
światu przez Starego Doktora. W większości ”małe dzieła sztuki” wykonane zostały kredkami, pastelami 
i farbami. Do oceny konkursowej dopuszczono 93 prace. 
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Prace konkursowe oceniało 3-osobowe jury składające się z doświadczonych pedagogów, wykładowcy 
Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie arteterapii i edukacji 
plastycznej oraz członka Zarządu Fundacji BO WARTO. Przyznano 7 nagród i 10 wyróżnień w dwóch 
kategoriach wiekowych (kl. I-III i kl. IV-VI).  
 

b) Sympozjum tematyczne o pedagogice i osobie Janusza Korczaka pn.: Janusz Korczak  - 
przyjaciel najmniejszych i pedagogiczny VIP  - Sympozjum to odbyło się  dnia 16 maja 
2012 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. 

Wzięło w nim udział 41 placówek, delegując 88 uczniów i 57 nauczycieli. Program Sympozjum został 
podzielony na dwa oddzielne panele dla dzieci i dorosłych, które łączyły się na końcu sympozjum 
wręczeniem nagród dla laureatów ww. konkursu plastycznego organizowanego w ramach Projektu 
”Korczakowska lekcja trwa!”.  

Podczas Sympozjum swoje referaty wygłosili: 

 p. dr Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
 p. Krystyna Starczewska – Dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie 
 p. Wojciech Lasota – Prezes Fundacji Korczakowskiej 
 p. Beata Sobocińska – Dyrektor Zespołu  ds. Edukacji i Wychowania w  Biurze Rzecznika Praw 

Dziecka 
 ks. dr Andrzej Drapała – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach Prezes Stowarzyszenia ”Nadzieja 

Rodzinie”  
 p. Marta Dulinicz - Dział Edukacji w Domu Spotkań z Historią 

Sześć różnorodnych wystąpień ukazało zarówno sylwetkę Janusza Korczaka  – jako wspaniałego 
pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i niestrudzonego społecznika. 

c) Cykl zajęć z Królem Maciusiem Pierwszym. 

Od 16 września do 18 grudnia 2012 roku prowadzony był cykl zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej 
pt.: ”Spotkania z Królem Maciusiem Pierwszym”, zakończony mini spektaklem teatralnym o Królu 
Maciusiu przedstawionym przez dzieci podczas zakończenia Projektu.  Do prowadzenia zajęć z dziećmi 
nt. Króla Maciusia zaproszono Prezesa Fundacji Korczakowskiej p. Wojciecha Lasotę, który do pomocy 
doprosił p. Kamilę Brodowską, instruktora teatralnego i reżysera. Obydwoje oprócz świetnej 
znajomości Janusza Korczaka posiadają także umiejętności teatralne, które przydatne były podczas 
przygotowania krótkiego spektaklu na zakończenia zajęć. Uczestnikami zajęć było ok. 30 dzieci z klas I-III. 

 
d)   Konkurs dla nauczycieli na autorskie scenariusze spotkań z Januszem Korczakiem.   
 

Do konkursu zgłosiły się 4 osoby, dlatego zrezygnowano z oceny nadesłanych raportów i scenariuszy  
i wyróżniono (wręczając nagrody i dyplomy) te osoby, które poprowadziły w swojej szkole cykl zajęć  
o Korczaku i nadesłały dokumentację z tej pracy. Wręczenie nagród odbyło się podczas podsumowania 
projektu dnia 18 grudnia 2012 r. 

 
 e)    Podsumowanie/zakończenie projektu i roku korczakowskiego w działaniach Fundacji.  

 
Uroczyste zakończenie Projektu odbyło się w dniu 18 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3  
w Warszawie.  Zaproszenie na to spotkanie zostało skierowane do przedstawicieli warszawskich Szkół  
i Placówek oraz delegatów środowisk edukacyjnych.  

 
4. ”WAKACJE Z KORCZAKIEM” – program realizowany był w od lipca do września w Ośrodku Kultury 
Warszawa – Wesoła podczas Akcji „Lato w Mieście”. W 5 różnych tematycznie zajęciach wzięło udział 
30 uczestników, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach programu przeprowadzono  
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5 spotkań o następującej tematyce: Janusz Korczak, człowiek który nikomu nie życzył źle; Prawa 
człowieka; Prawa dziecka; Wszyscy mamy prawo do rozwoju; Zabawa edukacyjna – „Budujemy 
zamek”. 
 

5. ”WSPARCIE NA STARCIE" CYKL SZKOLENIOWY DLA WOLONTARIUSZY - projekt 
realizowany był od 5 września do 20 grudnia 2012 roku, a jego głównym celem było teoretyczne  
i praktyczne przygotowanie wolontariuszy do współpracy w realizacji zadań przeznaczonych dla dzieci  
i młodzieży w Warszawie organizowanych przez Fundację. 

 
Zadanie to zakładało udział grupy potencjalnych wolontariuszy w 3 blokach szkoleniowych zbudowanych  
z części teoretycznej i warsztatowej, dzięki którym mieli zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:  
 

  przepisów dotyczących działania organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz organizacji 
imprez kulturalno-sportowych w tym także masowych 

  pozyskiwania środków finansowych na działania prowadzone przez Fundację  

  metod pracy z dziećmi  

  integracji grupy 

  gier i zabaw aktywizujących w zakresie ekspresji artystycznej, sportu i rekreacji 

  organizowania zajęć pozalekcyjnych w grupach rówieśniczych  
 
Szkolenia odbywały się raz w miesiącu począwszy od września do listopada (dwu i jedno dniowe spotkania), 
a w grudniu nastąpiła już pierwsza weryfikacja zdobytych umiejętności podczas organizacji uroczystego 
podsumowania roku korczakowskiego w działaniach Fundacji oraz organizacji fundacyjnych kiermaszów 
świątecznych i zawodów sportowych. 
 
Tematyka zrealizowanych bloków szkoleniowych przestawia się następująco: 

  I. blok szkoleniowy pn.: ”Organizacja pozarządowa – co to jest i jak działa?” 

  II. blok szkoleniowy pn.: ”Jak pracować z dziećmi i jak integrować grupy rówieśnicze?” 

  III. blok szkoleniowy pn.: ”Animacja zajęć sportowo-ruchowych i ekspresyjno-artystycznych dla 
dzieci i młodzieży”. 

 
W projekcie wzięła udział 22-osobowa grupa szkoleniowa (łącznie wszystkie bloki), w której znalazły się 
osoby dorosłe pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, pedagodzy i psychologowie), 
studenci kierunków pedagogicznych i osoby dorosłe nie posiadające doświadczenia pracy z najmłodszymi. 
Wykłady i warsztaty prowadziły osoby z bogatym doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, 
psychologowie, pedagodzy, nauczyciele szkolni i akademiccy oraz animatorzy czasu wolnego dzieci  
i młodzieży. 

6. "PALCEM PO KALENDARZU" CYKL ZAJĘĆ DLA DZIECI Z WARSZAWSKIEGO SZPITALA 
DZIECIĘCEGO – projekt realizowany był od listopada do grudnia 2012 r. w Szpitalu 
Dziecięcym przy ul. Litewskiej i Działdowskiej w Warszawie. Udział w trzech 
zorganizowanych w rok 2012 zajęciach brały ok 20 dzieci/małych pacjentów ww. placówki 
szpitalnej. Zajęcia prowadzone były przez Młodzieżową Grupę ”ECHO”, w skład której wchodzą 
wolontariusze, studenci lub absolwenci warszawskich uczelni. 

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości kreatywnego i satysfakcjonującego wykorzystania 
czasu przez dzieci będące w szpitalu by mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie, smutku i samotności 
jakiej często doświadczają podczas pobytu w placówce zdrowia. W ramach projektu odbyły się trzy cykle 
zajęć zakończone spotkaniami, podczas których jego uczestnicy celebrowali Dzień Życzliwości, Andrzejki  
i Święta Bożego Narodzenia. 
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7. ”SENIOR AKTYWACJA” – PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH 60+ NA TERENIE 
WAWRA I WESOŁEJ – realizacja tego programu rozpoczęła się 5 listopada 2012 r., a zakończy się 

30 czerwca 2013 r. Brali i biorą w nim udział seniorzy (osoby w  wieku 60+) z warszawskiego Wawra 
i Wesołej. Główne cele przyświecające projektowi to aktywizacja społeczna osób starszych (60+)  
w dzielnicy Wawer i Wesoła poprzez udział w zaproponowanych zajęciach rekreacyjno-
artystycznych/ kulturalnych oraz włączenie ich w działalność wolontariacką na rzecz swojej dzielnicy. 

W ramach zadania odbyły się więc następujące zajęcia: taniec musicalowy, fitness, rękodzieło (decoupage, 
filcowanie itp.) oraz ceramika. Przeprowadzono tygodniowo ok. 5,5 godziny zajęć, a łącznie do końca 2012 
roku 40 godzin zajęć, po 10 godzin na każde z ww. W tej części projektu tj. do końca 2012 r. wzięły udział 2 
grupy osób (60+) łącznie liczące 24 osoby. Każda z grup uczestniczyła w wymienionych niżej zajęciach, 
podczas których do końca 2012 roku zrealizowano następujące tematy: 
 

 rękodzieło – decoupage na płaskiej i wypukłej powierzchni (omówienie techniki, zapoznanie  
z historią tej techniki zdobniczej i wykonanie zaproponowanej formy), filcowanie na sucho 
(omówienie techniki i wykonywanie zaproponowanych form), wykonywanie aniołów z masy 
papierowej (omówienie techniki i wykonanie zaproponowanej formy według wskazówek 
prowadzącej), origami płaskie (omówienie techniki i wykonanie prostych kartek świątecznych ww. 
techniką) 

 

 ceramika – poznawanie różnych technik ceramicznych, w tym m.in. lepienie kubków – metoda 
wałeczków, lepienie świątecznych świeczników – metoda plastrów, lepienie miseczek – metoda 
kulek, szkliwienie kubków, świeczników, miseczek, świąteczny prezent – technika dowolna 

 

 fitness – poznawanie podstawowych ćwiczeń, czyli półprzysiad, wypad, przysiad oraz spięcia 
brzucha z uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała, wzmacnianie nóg, mięśni brzucha i pleców 
oraz rąk, wzmacnianie mięśni całego ciała z uwzględnieniem prawidłowego wykonywania ćwiczeń, 
wzmacnianie mięśnie odpowiedzialnych za stabilizację oraz nauka prostych ćwiczeń, które można 
wykonywać w domu. 

 

 taniec musicalowy – przekazanie podstawowych informacji nt. sensu i korzyści wynikających  
z treningu tanecznego i tego czym jest taniec musicalowy; praca nad odpowiednią postawą, nauka 
podstawowych terminów takich jak np. ułożenie stopy flex, point; ćwiczenie koordynacji ruchowej; 
ćwiczenie kombinacji z tombe (pozycja z klasyki) oraz ćwiczenia contra-release z techniki jazzowej; 
wzmacnianie, rozciąganie, praca nad postawą ciała, ćwiczenia koordynacji ruchowej oraz pamięci 
ruchowej; ćwiczenie kombinacji rond de jambe w dwóch płaszczyznach, po podłodze i w powietrzu; 
ćwiczenia na słuch, odpowiednie odczytywanie muzyki; ćwiczenia na równowagę ciała; nauka 
wyrazu, czyli proste ćwiczenia nadające charakteru ruchom, bo taniec to też teatr; 
przygotowywanie choreografii złożonej z poznanych kombinacji tanecznych 

 
Wszystkie zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy mieli 
zapewnione napoje i drobny słodki poczęstunek, co jak się wydaje pomogło stworzyć miłą, sympatyczną 
atmosferę, widoczną podczas kontaktów z uczestnikami, przyczyniającą się do lepszej integracji 
wewnętrznej grupy. 

 
Ponadto wspólnie z Parafialnym Klubem  Falconia z Siekierek Fundacja BO WARTO organizowała 
projekt pn.: ”Siekierki reAKTYWACJA” mającego na celu przede wszystkim integrację mieszkańców 
Siekierek i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania, które będzie 
stawało się lepsze/piękniejsze dzięki jego mieszkańcom. 
 
8) Informacje o akcjach pomocowych podjętych przez Fundację BO WARTO w 2012 roku: 
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 AKCJA ”NIESPODZIANKA RADOŚCI” – w czerwcu 2012 roku Fundacja BO WARTO 
zorganizowała zbiórkę słodyczy, książek, zabawek itp., które z okazji Dnia Dziecka zostały 
wysłane do: Świetlicy w Nowym Bazanowie, Świetlicy przy Ośrodku Wspierania Rodziny  

w  Zieleniewie, do Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Bukownie i do Świetlicy Środowiskowej w Domu Strażaka w Kopani. 

 

 AKCJA ”UŚMIECH MIKOŁAJA” –  prowadzona w grudniu 2012 r. z inicjatywy członka Rady 
Fundacji i przy ogromnym wsparciu studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie polegała na zbiórce ubrań, słodyczy, książek, zabawek, art. 

spożywczych, materiałów szkolnych itp. z przeznaczeniem dla podopiecznych (rodziny i dzieci) 
mokotowskich kuratorów oraz podopiecznych Domu Samotnej Matki i Domu Dziecka w Warszawie. 

 
9) Współpraca Fundacji BO WARTO w realizacji zadań statutowych w roku 2012: 
 
Podejmowane przez Fundację BO WARTO działania były współfinansowane przez Miasto Stołeczne 
Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Program ”Młodzież w działaniu”, a poszczególne 
projekty/działania zostały objęte patronatem Wojewody Mazowieckiego, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego 
Stowarzyszenia Janusza Korczaka, Radia Warszawa oraz Wydawnictwa Informacyjno Branżowego UNIT Sp.  
z o.o. (wydawca Dziecka w Warszawie). 
 
Ponadto w realizacji zadań podejmowanych w roku 2012 Fundacja współpracowała z takimi podmiotami 
jak: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Warszawa, ul. Gościniec 53), Dom Kultury Dorożkarnia (Warszawa,  
ul. Siekierkowska 28) oraz ”W Trakcie” Klub Pełen Zajęć (Warszawa, ul. Trakt Lubelski 204).  

 
10) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  

w tym składanych deklaracji podatkowych: 
 
We wskazanym okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych rozliczeń w tym z tytułu 
ciężkich zobowiązań podatkowych. 

 
11) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 
 
We wskazanym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne kontrole. 
 

 
 
 
 
 
 
       Warszawa 1 czerwca 2013 r.  

................................................ 
           miejsce, data 

 


