
                                                                                                                      

 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele działa od 05.04.2012r. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod Nr 0000417206 

 

Fundacja została ustanowiona przez fundatorów: Dariusza Gila i Piotra Przybysia aktem 

notarialnym w dniu 23.03.2012r. 

Celem Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie i pomaganie osobom niepełnosprawnym, oraz 

wykluczonym społecznie. 

Powołana została Rada Fundacji i Prezes Zarządu w osobach: 

 

-Prezes Zarządu- Elżbieta Stachowicz 

 

-Rada Fundacji- Katarzyna Przybyś, 

                         -Agnieszka Gil 

 

-Doradcy Fundacji: 

                              -Dariusz Gil 

                              -Oskar Stachowicz 

                              -Tomasz Łukaszewski(doradca zarządu d/s intermedialnych, IT) 

                              -Małgorzata Rosak (koordynator wolontariatu,imprez i akcji charytatywnych) 

 

 

 

W dniu 12.07.2012r otworzono biuro siedziby Fundacji. Mieści sie ono przy ul. Ołbińskiej 32 pok. 

53 we Wrocławiu, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Działania Fundacji oparte są na pracy społecznej i wolontariacie. 

 

 

MISJA I CELE STATUTOWE: 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Przystosowywanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych. 

2. Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu i osprzętu do indywidualnych potrzeb osób 

obiętych opieką Fundacji. 

3. Dofinansowanie kosztów leczenia dzieci i osób niepełnosprawnych. 

4. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskaniu wsparcia 

rzeczowego i finansowego na cele statutowe Fundacji. 

5. Aktywacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. 

6. Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków użytku codziennego: 

a) do utrzymania higieny i porządku pomieszczeń, 

b) do utrzymania higieny osobistej, 

c) środków opatrunkowych i medycznych niezbędnych do funkcjonowania osób obiętych opieką 

Fundacji, 

d) artykuły spożywcze, 

e) pozyskiwanie i fundowanie odzieży dla osób obiętych opieką Fundacji, 



f) zkup leków i sprzętu jednorazowego. 

7. Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów i imprez kulturalno-oświatowych, imprez 

sportowych i integracyjnych na rzecz działalności statutowej Fundacji. 

8. Rozpowszechnianie, propagowanie, informowanie za pośrednictwem mediów o działalności 

i potrzebach Fundacji. 

9. Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami Pożytku 

Publicznego. 

10. Wspieranie i działanie w celu poprawy funkcjonowania rodzin w środowisku społecznym. 

11. Wspomaganie w aktywacji zawodowej, oraz w poruszaniu się po rynkach pracy osobom 

wykluczonym społecznie i skonfliktowanych z prawem. 

12. Doraźna pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne. 

 

Dotychczasowe obszary działań: 

 

-podopieczni zamieszkujący na terenie Wrocławia 

-podopieczni zamieszkali w: Legnicy, Wałbrzychu i Ścinawie 

-podopieczni w Ośrodku Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu 

 

Działalność Fundacji w 2012r. 

 

Nieoficjalną działalność Fundacja rozpoczęła od maja 2012r poprzez zawarcie umowy na wynajem 

pomieszczeń biurowych i magazynowych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej MSW we Wrocławiu. Otwarcie biura nastąpiło 20.07.2012r. Już przed otwarciem biura 

Fundacja zaczęła realizować statuowe cele, a mianowicie: 

 

-wspólnie z kierownictwem Z.K, oraz wolontariuszami więźniami osadzonymi w Zakładzie 

Karnym nr 1 we Wrocławiu zorganizowany został Festyn na rzecz Bartka (chłopca z chorobą 

nowotworową). Impreza miała na celu pozyskanie szpiku kostnego oraz zebranie datków 

pieniężnych na jego potrzeby. Festyn odbył się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci 

niepełnosprawnych w Jaszkotlu z udziałem dzieci z tego Ośrodka. 

-rozpoczeto remont mieszkania w Wałbrzychu, należącego do samotnej matki z 2 dzieci- 

w tym 1 niepełnosprawnym. Remont mieszkania wymagał: wymiany okien, podłóg, położenie 

gładzi na ścianach, malowania. Fundacja zakupiła również sprzęt RTV i umeblowanie. Akcja ta 

całkowicie zakończona została w styczniu 2013 r. 

-zorganizowano akcję „Mebelki dla Maji”- dziewczynki niepełnosprawnej (bez rączek i nóżek) ze 

Ścinawy. Akcja całkowicie zakończona została 26.01.2013r. 

-remont pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu, wykonany przez 

wolontariuszy naszej Fundacji, materiałami pozyskanymi z darowizn 

-zorganizowano „Mikołajki” dla dzieci niepełnosprawnych- podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Jaszkotlu, z udziałem wolontariuszek z Ośrodka Socjoterapii we Wrocławiu. 

-Fundacja zorganizowała 8.09.2012r duży Festyn Charytatywny dla mieszkańców Wrocławia 

połączony z „Galą Boksu Tajskiego”. Na festynie tym kwestowano na potrzeby wyżej 

wymienionych akcji. Korzystaliśmy również z pomocy wolontariuszy z Zakłądu Karnego nr 1 we 

Wrocłąwiu oraz wolontariuszek z ZHP ze szczepu „Imago" we Wrocławiu. 

-od paździenika 2012r Fundacja rozpoczęła akcję zbierania używanych płyt CD i DVD. Akcja ta 

została skierowana do szkół, przedszkoli, uczelni i firm. Dochód uzyskany ze zbiórki przekazany 

będzie na cele charytatywne, na potrzeby podopiecznych Fundacji. Wyniki podsumowane zostaną 

po zakończeniu akcji i podane do publicznej wiadomości na naszych stronach internetowych. 

 

Nasza Fundacja od początku swojej działalności realizuje sukcesywną, doraźną stałą pomoc 

podopiecznym dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom zamieszkującym na terenie, jak również 

poza terenem Wrocławia poprzez: 



 

-przekazywanie odzieży używanej dla dzieci i dorosłych, 

-przekazywanie środków opatrunkowych, pieluch jednorazowych, 

-przekazywanie środków czystości i higieny osobistej, 

-wózków dziecięcych, chodzików, 

-mebli, 

-artykykułów spożywczych, 

-słodyczy, 

-zabawek, książek i maskotek. 

Środki wyżej wymienione pozyskiwane są od osób prywatnych, firm, sklepów, szkół i placówek 

edukacyjnych. 

 

 

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

I. Przychody z działalności statuowej  19. 973, 21 zł 

W tym: 

-Darowizny środków trwałych 6.000, 00 zł 

-Darowizny pieniężne 12.992, 20 zł 

-Kwesty 897, 01 zł 

-Darowizny rzeczowe 84,00 zł 

 

II. Koszty działalności statuowej 13.563, 28 zł 

W tym: 

-Koszty realizacji zadań statuowych 1.988, 65 zł 

-Koszty administracyjne 11.574, 63 zł 

 

Informacje o zatrudnieniu 

-Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników 

-Fundacja nie wypłacała nagród 

-Fundacja nie wypłacała premii 

Działalność Fundacji oparta była na pracy wolotariackiej. 

 

Elżbieta Stachowicz   Prezes Zarządu 

 

Agnieszka Gil   Rada Fundacji 

 

Oskar Stachowicz  Doradca Zarządu 

 

Małgorzata Rosak  Koordynator ds. wolontariatu 

 

 

Wrocław................... 

 

 

 

 

 

 

 


