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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica SZARYCH SZEREGÓW Nr domu 30 Nr lokalu 2

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 505-900-949

Nr faksu E-mail biuro@foundationasante.org Strona www www.foundationasante.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-08-10

2013-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08045695300000 6. Numer KRS 0000362699

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Aleksander 
Pijarowski

Prezes Fundacji Asante TAK

Joanna Monika Kotwicka Vice Prezes Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Konrad Wasilewski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Piotr Borkowski członek Rady Fundacji TAK

Izabela Kamińska członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ASANTE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W roku 2019 Fundacja kontynuowała swoją autorską akcje: "Kredki dla Afryki" – 9 edycja. W ramach tej akcji w 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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szkołach, które przystąpiły do akcji prowadziliśmy zbiórkę przyborów szkolnych na terenie całego kraju. W wyniku 
zbiórki fundacja:
1) Przekazała innym fundacjom działającym na terenie Kenii (zeszyty, plecaki, kredki, farby, plastelina, kolorowe bloki 
techniczne, długopisy, ołówki i inne artykuły): Fundacji Mogę się uczyć – 40 kg (w maju 2019) oraz Fundacji 
Moyo4children – 30 kg (w styczniu 2019);
2) Część przyborów wysłana została paczkami Poczty Polskiej – 126 kg (Kenia), a ok 50 kg przyborów 
dydaktycznych została zabrana przez Joannę Kotwicką w sierpniu w ramach wyjazdu na misję w Laare w Kenii i 
przekazane do szkół w Laare i Ndumuru. 
Łącznie przekazaliśmy i wysłaliśmy 246 kilogramy pomocy dydaktycznych.
 
W 2019 roku do ogólnopolskiej akcji „Kredki dla Afryki” przystąpiły następujące placówki oświatowe:
Przedszkole „Kajtek” w Adamowiźnie
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Biedaczowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
International School of Bydgoszcz 
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy
Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej 
Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie 
Szkoła Podstawowa im. marsz. J. Piłsudskiego w Dzierzgowie
Szkoła Podstawowa w Dobrczu 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie 
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców w Józefosławiu
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Kaletach 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu 
Zespół Szkół w Lubli
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mysłowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Napachaniu
Bursa nr 4 Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Otwocku
MSP nr 14 w Piekarach Śląskich 
Szkoła Podstawowa w Pruszczu
Zespół Placówek Oświatowych – Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie
Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychwałdzie
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 w Rzeszowie
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie
Publiczne Przedszkole w Szerzynach 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynach
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu 
Szkoła Podstawowa w Śniadce 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach
Szkoła Podstawowa nr 98 z oddziałami integracyjnymi im. L.M. Montgomery w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 355 w Warszawie 
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie 
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 
Szkoła Podstawowa w Witoldowie
Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Rozbudowa szkoły na sawannie - Nudumuru w Kenii.

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

Fundacja Asante zebrała łącznie 423 kg – (przekazanych – 246 kg) – nadwyżkę przeznaczymy do wysyłki w 
kolejnym roku kalendarzowym (177 kg). 

Kontynuując akcję Fundacji "Szkoła na sawannie" Fundacja realizowała warsztaty plastyczne dla dzieci z Laare i 
Ndumuru (w sierpniu 2019 r.). Do szkoły w Ndumuru Fundacja zakupiła maszt, flagę i dzwonek szkolny. Środki 
zebrane w ramach 1% OPP Fundacja w całości przeznaczyła na wylanie podłogi w dwóch nowo wybudowanych 
salach (kwota przekazana: 1.600 euro – 6.960 zł. Zakupiono też buty i najpotrzebniejsze rzeczy dla podopiecznych 
Sióstr Orionistek, które na co dzień prowadzą szkołę w Ndumuru. W ramach podpisanej współpracy z ośrodkiem dla 
dzieci z porażeniem mózgowym w Meru (Kenia) Help Furaha przekazaliśmy ze środków 1 %  kwotę 6.500 zł na 
działalność ośrodka.

W rok 2019 Fundacja Asante zrealizowała bezpłatne warsztaty międzykulturowe pt.: „Kolory kultury” w następujących 
bydgoskich placówkach oświatowych:
Zespół Szkół Samochodowych – 08.02.2019
Szkoła Podstawowa nr 38 – 12.02.2019 i 04.03.2019
Szkoła Podstawowa nr 32 – 18.03.2019
Szkoła Podstawowa nr 20 – 01.04.2019
Zespół Szkół nr 1 – 16.09.2019
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 – 21.10.2019
Szkoła Podstawowa nr 26 – 28.10.2019
Szkoła podstawowa nr 12 – 04.11.2019 i 25.11.2019
Szkoła Podstawowa nr 2 – 18.11.2019
Szkoła Podstawowa nr 47 – 02.12.2019
Szkoła Podstawowa nr 41 – 09.12.2019

5 lipca 2019r. zorganizowano  wystawę fotograficzną pod hasłem „Karawana marzeń” w bydgoskim klubie 
artystycznym „Mózg”– promując w ten sposób projekt i działania fundacji Asante.
 
 W roku 2019 Fundacja rozwijała podjęty w 2016 r w projekt „Latająca Filharmonia Art Asante”. W roku 
sprawozdawczym zorganizowano  5 koncertów w ramach cyklu „Sztuka Alternatywna Piotr Borkowski zaprasza”. Na 
3 koncerty z tego cyklu Fundacja Asante otrzymała dofinansowanie Miasta Gorzowa Wlkp. w kwocie 10.000 zł. 
Ponadto w ramach projektu zorganizowano Zimowy Muzyczny Kurs Mistrzowski dla muzyków z Korei Południowej. 
Kurs zorganizowano we współpracy ze szczecińską Akademią Sztuki. Również wspólnie z Akademią zorganizowano 
pobyt i trasę koncertową  koreańskiej Chungbuk Philharmonia Orkiestra. Koncerty odbyły się w Międzyzdrojach i 
Filharmonii Szczecińskiej. Środki na organizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy z budżetu Korei Południowej.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3500

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność charytatywnej Prejekty:
1. "Szkoła na sawannie" - rozbudowa szkoły w Ndumuru 
w Kenii
2. Kredki dla Afryki - pomoc najbiedniejszym dziecim w 
zakresie dostarczenia przyborów szkolnych
Projekt szkoła na sawnnaie jest skierowany do 
mieszkańców niewielkiej miescowości Ndumuru, leżacej 
na sawnnie w miescu dawnej studni dla słoni 
instniejącego kiedyś w tych granicach Parku 
Narodowego. W osdzie przebywają okresowo 
Nomadowie. Istnienie szkoły sprawia dzieci Nomadów 
uczą się cztać i pisać  uczęsczając do szkoly. W szkole 
prowadzone jest także okresowe dożywianie dzieci w 
okresach klęsk suszy, szarańczy i głodu.
3. Bose stópki dzieci z Laare - zakup obuwia dla 
najbiedniejszych dzeci z misji w Laare w Kenii

9 897,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 90 004,52 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 778,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 64 047,49 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Projekt muzyczny : Latająca Filharmonia Art 
Asante. Projekt z założenia ma  pozyskiwać 
fundusze na działalność statutową Fundacji 
Asante. W ramach projektu w 2019 
zorganizowaliśmy cykl koncerów "Sztuka 
Alternatywna Piotr Borgowski". W ramach cyklu 
wystąpili : styczeń 2019 - Krzesimir Dębski & 
Krzysztof Ścierański, luty 2019 - wloska flecistka 
Rita D'Arcangelo & Jakub Kościuszko, marzec 2019 
- Trio Galicyjskie (muzyka glezmerska), kwiecień 
2019 - Roshko Brothers z projektem Barox i maj 
2019 - recital Grzegorza Tomczaka wraz z 
muzykami.
Latająca Filharmonia Art Asante zorganizowala 
ponadto w syczniu 2019 zorganizowano we 
współpracy ze szczecinską Akademią Sztuki - 
Zimowy Muzyczney Kurs Mistrzowski dla muzyków 
z Korei Południowej. W listopadzie 2019 Latająca 
Filharmonia Art Asante zorganizowala polskie 
turnee 
Chungbuk Philharmonia Orhestra z Korei 
Południowej

0,00 zł
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3 178,12 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 22 778,91 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 017,61 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 017,61 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

42 939,81 zł

73 974,62 zł

0,00 zł

5 801,87 zł

0,00 zł

1 Wylanie podłogi w dwóch nowych, rozbudowywanych klasach szkoły w Ndumuru w Kenii. 6 960,00 zł

2 Zakup bucików dla dzieci z misji Laare w Kenii w ramach akcji "Bose stópki dzieci z Laare" 1 000,00 zł

3 Wysyłka paczek z przyborami szkolnymi do Afryki w ramach akcji "Kredki dla Afryki" (częsciowe 
rozliczenie - kwota z !% )

57,61 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 10 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 122 716,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -32 711,78 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

11 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

57 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21 630,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 630,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Zarząd Fundacji nie nie pobiera wynagrodzenia. Główna księgowa w 2019  posiadała roczną umowę o dzieło na 
kwotę brutto 1.400 zł
Wszystkie inne umowu o działo dotyczą honorariów projektu Latająca Filharmonia - muzycy projektu "Sztuka 
Alternatywna Piotr Borkowski zaprasza " i pedagodzy Zimowego Muzycznego Kursu Mistrzowskiego.
Fundacja korzysta z pracy wolontariuszy, którymi są nauczyciele podejmujący się przeprowadzenia w swoich 
szkołach zbiórek przyborów szkolnych w ramach akcji "Kredki dla Afryki"

Aby mieć pewność co do dalszego losu przyborow szkolnych , pomocy dydaktycznych, ubranek dziecięcych czy 
bucików wysyłanych do Afryki , Fundacja Asante wspópracuje z placówkami misyjnymi w Kenii, Zambi, Togo, Ghanie 
i na Wybrzeżu Kości Sloniowej prowadzonymi przez znanych polskich misjonarzy, z którymi na bieżąco omawiamy 
potrzeby.

Rozbudowę szkoły na sawannie w Ndumuru, w Kenii zlecamy miejscowym rzemieślnikom by dać im możliwość 
zatrudnienia. Nadzór nad rozbudową sprawuje pobliska misja katolicka w Laare.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof A. Pijarowski - Prezes 
Fundacji Asante

Joanna Kotwicka - Viceprezes 
Fundacji

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-14

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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