Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji
Dzieci Wuja Toma
za rok 2016

1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO
KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU
W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM I NUMER KRS, STATYSTYCZNY
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW
ZARZĄDU FUNDACJI (IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNIONA FUNKCJA) ORAZ
OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI,
A) Fundacja „Dzieci Wuja Toma”
z siedzibą w Aleksandrii Drugiej, przy
ul. Sosnowej 15, 42-274 Konopiska, adres e-mail: kontakt@dzieciwujatoma.pl
B) Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.
C) Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Tomasza Strach aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 3 września 2015 r. przez notariusza Iwonę
Materniak – Andrecką w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, przy
ul. Kilińskiego nr 16 (repertorium A , NR 3200/2015).
D) Fundacja została wpisana do KRS w dniu 12 października 2015 r. pod numerem
0000579886 oraz otrzymała numer Regon 362711114 i numer NIP 5732856660.
E) Zarząd Fundacji:
Monika Strach – prezes Zarządu
Kinga Strach – wiceprezes Zarządu
Mariusz Malicki – skarbnik Zarządu
F) Rada Fundacji – organ nadzoru:
Anna Tomczuk – Żyła – przewodnicząca Rady
Magda Wydrzyńska – wiceprzewodnicząca Rady
Aneta Wites – sekretarz Rady
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G) Cele statutowe Fundacji:
Celem działania Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu
społeczności, w tym w szczególności dzieci w wieku rozwojowym wielorako,
psychoruchowo niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością
oraz ich rodzin, w sferze następujących zadań publicznych: pomoc społeczna,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność charytatywna,
ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja i organizacja
wolontariatu.
H) W ramach realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki pieniężne
i rzeczowe oraz podejmuje działania inwestycyjne na rzecz różnorakich form
leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych
niepełnosprawnością.
I)

Fundacja

nie

posiada

statusu

OPP.

J) Terenem działania fundacji jest całą Polska, w 2016 r. z pomocy Fundacji
korzystały dzieci z województwa śląskiego, opolskiego i łódzkiego.
K) Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
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a) prowadzenie rehabilitacji oraz różnorodnych form wsparcia i terapii
(zwłaszcza animaloterapii i terapii metodą integracji sensorycznej)
dzieci, młodzieży i ich rodzin
b) prowadzenie rehabilitacji oraz różnorodnych form wsparcia i terapii
niepełnosprawnych dorosłych i seniorów oraz ich rodzin
c) działania wspierające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
przedszkolnej i szkolnej
d) organizowanie akcji, festynów oraz
przedsięwzięć sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych, mających na celu wspomaganie rozwoju,
edukację i integrację osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i
młodzieży
e) działalność profilaktyczną i szkoleniową: organizowanie spotkań,
szkoleń, konferencji, wykładów, wycieczek i wyjazdów w celu wymiany,
zdobywania i pogłębiania wiedzy w aspekcie edukacji i wychowywania
dzieci oraz kształcenia rodziców
f) pomoc psychologiczno – pedagogiczną świadczoną dzieciom, dorosłym
i seniorom
g) upowszechnianie i promocję rodzinnej turystyki i rekreacji
h) promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży
i) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
j) doradztwo i poradnictwo w zakresie ochrony i promocji zdrowia
k) prowadzenie placówek oświatowych oraz ośrodków rehabilitacyjnych i
terapeutycznych
2) ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH,
W 2016 r. wszystkie zrealizowane działania i akcje miały charakter
charytatywny, a realizacja celów opierała się na pracy wolontariuszy i pomocy
darczyńców. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zorganizować:
A) zajęcia rehabilitacyjne w formie hipoterapii dla dzieci – w okresie 1
czerwca 2016 r. – 30 września 2016 r. 50 dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi systematycznie
korzystało z zajęć 1 raz w tygodniu.
B) działania wspierające prawidłowy rozwój dzieci – zajęcia
animaloterapii (prowadzono pilotażowe zajęcia terapeutyczne z
udziałem osła, kózek miniaturek oraz owieczek), które były
przygotowaniem do prowadzenia regularnych zajęć animaloterapii w
ośrodku fundacji.
C) integracyjną imprezę mikołajkową o charakterze edukacyjnorekreacyjnym dla podopiecznych fundacji. Dzieci wraz z rodzinami
spotkały się przy ognisku w ośrodku fundacji. W trakcie imprezy
dzieci otrzymały upominki, pozyskane od darczyńców, uczestniczyły
w zabawach z udziałem zwierząt, oprowadzankach na koniu oraz
przejażdżkach wozem.
D) wycieczki edukacyjno-przyrodnicze i pikniki terapeutyczne ze
zwierzętami – zorganizowano 3 wycieczki dla uczniów szkół i
przedszkoli oraz 3 pikniki dla podopiecznych Fundacji
E) rozpoczęto prace budowlane w ogrodzie sensorycznym, ze środków
pozyskanych konkursie Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”
sfinansowano
zakup
huśtawki
integracyjnej
i
hamaka
terapeutycznego.
F) zakupiono balkonik rehabilitacyjny dla podopiecznej Fundacji.
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3) INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG
WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
W 2016 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4) ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Uchwała nr 1/2016 z dn. 15.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Zarządu Fundacji w 2015r.
Uchwała nr 2/2016 z dn. 15.03.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy
Fundacji na rok 2016
Uchwała nr 3/2016 z dn. 15.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Fundacji za 2015r.
Uchwała nr 4/2016 z dn. 27.12.2016r w prawie przyjęcia planu pracy Fundacji
na 2017r.
5) INFORMACJA
O
WYSOKOŚCI
UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW,
Z
WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I
BUDŻETU GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ,
WYNIK
FINANSOWY
TEJ
DZIAŁALNOŚCI
ORAZ
PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH
ŹRÓDEŁ
W 2016 r. Fundacja nie otrzymała środków ze źródeł publicznych, nie prowadziła
działalności gospodarczej.
Źródła przychodów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.:
LP
Wyszczególnienie
Dane za rok 2016 Dane za rok 2015
1.
Fundusz założycielski
0
2500,00
Przychody
podstawowe 2878,77
1202,15
działalności statutowej wpłaty od darczyńców
2.
Przychody
działalności 5367,00
0
statutowej nieodpłatnej –
wpłaty darczyńców
3.
Przychody
działalności 755,00
0
statutowej odpłatnej
4.
Pozostałe
przychody 185,55
0
operacyjne
(wartość
amortyzacji
środków
trwałych sfinansowanych
dotacją)
5.
Nadwyżka
przychodów 1081,15
0
nad kosztami z roku
poprzedniego
6.
Razem
10267,47
3702,15
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W 2016r Fundacja otrzymała grant w 4 edycji konkursu Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”
w wysokości 20.000,00zł, który przeznaczono na zakup środków trwałych służących
rehabilitacji podopiecznych. Wartość otrzymanej dotacji odniesiono w ciężar rozliczeń
międzyokresowych przychodów, a jej rozliczenie następuje w okresach miesięcznych
zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych.
6) INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a)
b)
c)
d)

realizację celów statutowych – 3980,47
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) -668,23
działalność gospodarczą –0,00
pozostałe koszty – 185,55

7) DANE O:
liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej – w 2016 r. nie zatrudniono pracowników
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej - w 2016 r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, wszystkie
działania na rzecz Fundacji odbywały się w ramach wolontariatu
c)
wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – 0 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 0 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek –nie
udzielono pożyczek
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku- w
2016 roku nie tworzono lokat bankowych, wystąpiły środki pieniężne na
bieżącym rachunku bankowym w wysokości 5.163,37zł (mBank S.A.)
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie nabyto
obligacji, nie objęto udziałów i nie nabyto akcji w spółkach prawa
handlowego
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie –nie nabyto nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – 22 458,75 zł
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – nie
sporządzono sprawozdań dla celów statystycznych
a)

8)

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI
– nie prowadzono

9)

INFORMACJĘ O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH – za 2016 r. została złożona
zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracja CIT-8. Fundacja nie miała
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innych zobowiązań podatkowych, dlatego inne deklaracje podatkowe nie
wystąpiły.
10) W 2016 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola.

WICEPREZES FUNDACJI

Kinga Strach

PREZES FUNDACJI

Monika Strach
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