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Celem Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie i pomagania dzieciom i
osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonych społecznie.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Przystosowanie pomieszczeń lokalowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Fundowanie sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnego do życia codziennego
osób niepełnosprawnych.
3. Wytwarzanie sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Rewitalizacja i odnowa używanego sprzętu rehabilitacyjnego.
5. Pozyskiwanie i dostosowywanie sprzętu, osprzętu do indywidualnych potrzeb
osób objętych opieką Fundacji.
6. Pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i osprzętu rehabilitacyjnego
niezbędnego w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej.
7. Finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poza
granicami kraju dzieci i osób niepełnosprawnych wówczas, kiedy takie leczenie
jest nie możliwe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu uzyskiwania
wsparcia rzeczowego i finansowego na cele statutowe Fundacji.
zasady, formy i zakres
9. Wspieranie, współtworzenie i tworzenie miejsc pracy chronionej.
działalności statutowej
10. Tworzenie projektów i programów wspierających aktywację i rozwój zawodowy
z podaniem realizacji
osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
celów statutowych, a
11. Pomoc w pozyskiwaniu i fundowanie środków użytku codziennego:
także opis głównych
a) do utrzymania higieny osobistej;
zdarzeń prawnych w
b) do utrzymania higieny i porządku pomieszczeń;
jej działalności o
c) środków opatrunkowych i medycznych niezbędnych do funkcjonowania osób
skutkach finansowych
objętych opieką Fundacji;
d) artykuły spożywcze;
e) pozyskiwanie i fundowanie odzieży dla osób objętych opieką Fundacji;
f) zakup leków i sprzętu jednorazowego;
11. Pomoc w pozyskiwaniu i dofinansowywanie ze środków Fundacji
przystosowywania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12. Dofinansowywanie i zapewnienie przewozu, w ramach potrzeb, osób objętych
opieką Fundacji.
13. Organizowanie zbiórek, kwest, aukcji, koncertów i imprez kulturalnooświatowych na terenie
kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – na rzecz działalności statutowej
Fundacji.
14. Rozpowszechnianie, propagowanie, informowanie za pomocą mediów o
działalności i potrzebach Fundacji.
15. Współpraca z ośrodkami i instytucjami państwowymi oraz Organizacjami

Pożytku Publicznego.
16. Wspieranie i prowadzenie mediacji w celu poprawy funkcjonowania rodzin i w
środowisku społecznym.
17. Współtworzenie, zakładanie i prowadzenie centrów rehabilitacji.
18. Współpraca z uczelniami i podmiotami kształcącymi w kierunku rehabilitacji,
fizykoterapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
19. Organizowanie, dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych i
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
20. Współtworzenie programów readaptacyjnych dla osób skonfliktowanych z
prawem.
21. Wspomaganie w aktywacji zawodowej oraz w poruszaniu się po rynkach pracy
osobom wykluczonym społecznie i skonfliktowanych z prawem.
22. Doraźna pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.
Działania zrealizowane w 2013 r.:
1. Zakończenie remontu mieszkania podopiecznego Łukasza Kubiaka z
Wałbrzycha. Koszt remontu ok. 5000 zł.
2. Akcja zbiórki pieniężnej „Serduszko za serduszko” zorganizowana w
dniach 15-17 lutego 2013 r. w Centrum Handlowym Factory Outlet we
Wrocławiu. Rezultat zbiórki: 2979,03 zł.
3. Akcja zbiórki krwi połączona ze zbiórką pieniężną „Motokrew 2013”
zorganizowana we wrocławskim Aquaparku w dniu 13 kwietnia 2013 r.
Rezultat zbiórki: 61 litrów krwi, 22 nowych potencjalnych dawców szpiku,
zbiórka pieniężna: 1422,89 zł.
4. Festyn charytatywny wraz ze zbiórka pieniężną zorganizowany w dniu 27
kwietnia 2013 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we
Wrocławiu. Rezultat zbiórki: 1211,60 zł.
5. Udział w dniach 7 i 9 czerwca 2013 r. w Festynie „Sąsiadówka” we
Wrocławiu – prowadzenie zbiórki pieniężnej. Rezultat zbiórki: 916,04 zł.
6. Pomoc doraźna finansowa i rzeczowa najbardziej potrzebującym
mieszkańcom Dolnego Śląska była świadczona na bieżąco w trakcie
całego roku. Wydawane były dary w postaci odzieży, środków czystości,
przyborów szkolnych, żywności, zabawek itp. W 2013 r. z tej formy
pomocy skorzystało ponad 50 osób/rodzin.
Działalność
gospodarcza
Odpisy uchwał
Zarządu

Przychody

Koszty

Dane o zatrudnieniu
Dane o
wynagrodzeniach
dane o wysokości

Fundacja w roku 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej.
W 2013 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnej uchwały.
Przychody z działalności statutowej: 36 831,96 zł
w tym:
darowizny pieniężne: 21 901,73 zł
kwesty: 2665,64 zł
przychody statutowe z lat ubiegłych: 6409,59 zł
wpłaty od Zarządu: 2855 zł
Koszty działalności statutowej: 40 620,37 zł
w tym:
koszty realizacji zadań statutowych: 7497,02 zł
koszty administracyjne: 33 095,04 zł
pozostałe koszty: 8,28 zł
koszty finansowe: 20,03 zł
W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników w ramach umowy o pracę,
umowy zlecenie czy umowy o dzieło.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

rocznego lub
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
dane o wydatkach na
wynagrodzenia z
Nie dotyczy
umów zlecenia
dane o udzielonych
przez fundacje
W 2013 r. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
pożyczkach
pieniężnych
dane o kwotach
ulokowanych na
Bank Zachodni WBK
rachunkach
Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.: 1455,36 zł.
bankowych
dane o wartości
nabytych obligacji
oraz wielkości
objętych udziałów lub
W 2013 r. Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie posiadała udziałów i nie
nabytych akcji w
nabywała akcji w spółkach prawa handlowego.
spółkach prawa
handlowego ze
wskazaniem tych
spółek
dane o nabytych
W 2013 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
nieruchomościach
dane o nabytych
pozostałych środkach W 2013 r. Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.
trwałych
dane o wartości
aktywów i zobowiązań
fundacji ujętych we
Wartość aktywów: 3041,14 zł
właściwych
Wartość zobowiązań: 3041,14 zł
sprawozdaniach
finansowych
dane o działalności
zleconej fundacji
przez podmioty
państwowe i
W 2013 r. Gmina Polkowice zleciła Fundacji w wyniku postępowania
samorządowe (usługi,
przetargowego organizację imprezy plenerowej pod nazwą: Szopka
państwowe zadania
Bożonarodzeniowa na polkowickim rynku”. Wartość zlecenia 36000 zł.
zlecone i zamówienia
publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej
działalności
informacja o
rozliczeniach fundacji
z tytułu ciążących
W 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania podatkowe.
zobowiązań
Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 za rok 2013.
podatkowych, a także
informację w sprawie
składanych deklaracji
podatkowych.
informacja, czy w
W 2013 r. w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
okresie

sprawozdawczym była
przeprowadzona w
fundacji kontrola, a
jeśli była - to jej
wyniki.

