Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji Rodziny Waksmundzkich PROJAN
w roku 2013
A. WSTĘP:
Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN” istnieje od 13 stycznia 2009 r. Celem Fundacji
jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju
społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym,
obejmujące m.in.: działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia
osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, działalność w zakresie
ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalność
oświatową i kulturalną, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu; działalność naukową,
dobroczynność, a także promocję i organizację wolontariatu.
B. DANE
WYMAGANE
PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50.529):
1) Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN”
00 – 738 Warszawa, ul. Sielecka 39 lok. 6
wpisana do KRS dnia 26 marca 2009 r.
nr KRS 0000326507
nr REGON 141802032
2) Dane członków zarządu fundacji:
Prezes Zarządu:
Katarzyna Waksmundzka
I Wice – Prezes Zarządu:
Justyna Cyran – Waksmundzka
II Wice - Prezes Zarządu:
Magdalena Dorota Rosek
3) Cele statutowe fundacji:
Zgodnie z par. 5 Statutu Fundacji z dnia 18 lipca 2011 r. celem Fundacji jest charytatywne
działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące:
1. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom
i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:
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a) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
c) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom;
d) opiekę i wsparcie osób chorych;
e) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
2. działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:
a) promocję zdrowego trybu życia;
b) upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich powstawaniu,
jak również o formach i metodach leczenia;
c) ułatwianie dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;
3. działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
4. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów,
w szczególności:
a) wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej;
c) pielęgnowanie polskości;
d) upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka;
e) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta;
f) upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;
5. działalność kulturalną, w tym również:
a) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) opiekę nad zabytkami;
6. działalność w zakresie ochrony środowiska;
7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
8. działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań
zmierzających do:
a) rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości
i gospodarki;
b) wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego,
w tym w gospodarce;
9. dobroczynność;
10. działalność na rzecz kultu religijnego, w ramach uznanych prawnie na terenie RP
kościołów i związków wyznaniowych;
11. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12. promocję i organizację wolontariatu;
13. pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą;
14. działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym:
a) na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
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b) wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn;
c) ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie
rozwoju demokracji;
d) ochrona praw konsumentów;
e) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
4) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
Zasady, formy i zakres działalności statutowej - środki:
1. Zgodnie z par. 6 Statutu Fundacji z dnia 18 lipca 2011 r., Fundacja realizuje cele, o których
mowa jest w §5 obecnie obowiązującego Statutu, poprzez:
a. udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym w szczególności
(pkt. b obowiązującego Statutu, lit: i, iii – x):
i. udzielanie darowizn – pieniężnych, rzeczowych i innych;
ii. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych;
iii. przygotowywanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych na temat chorób,
metod ich leczenia;
iv. organizowanie i finansowanie terapii i turnusów terapeutycznych na rzecz zdrowia
psychicznego, także dotyczących uzależnień i patologii społecznych;
v. zakup leków i środków medycznych oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
vi. zbiórki i zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb
życia codziennego;
vii. organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu walkę z wykluczeniem
społecznym, takich na przykład jak nauka pływania czy nauka języków obcych, a także
zajęć mających na celu rozwój uzdolnień bądź też wyrównywanie deficytów
rozwojowych;
viii. organizowanie i finansowanie spotkań z kulturą, ze sztuką, ze specjalistami z różnych
dziedzin, a także z nauką;
ix. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu niwelowanie problemów
związanych z samotnością czy osamotnieniem.
b. organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym kolonii i wycieczek dla dzieci,
młodzieży, osób starszych i wszelkich osób potrzebujących (pkt. d obowiązującego
Statutu);
Ponadto Fundacja zgodnie z par. 6 Statutu Fundacji z dnia 18 lipca 2011 r. może realizować cele,
o których mowa jest w §5 obecnie obowiązującego Statutu, poprzez:
a. udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym w szczególności:
- przyznawanie stypendiów (pkt. b obowiązującego Statutu, lit: ii);
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b. organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych, balów
charytatywnych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, akcji szkoleniowych
i informacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, pikników oraz innych podobnych
przedsięwzięć (pkt. a obowiązującego Statutu);
c. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach
lub modernizacjach placówek zdrowia, placówek pomocy społecznej, placówek
oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych (pkt. c obowiązującego Statutu);
d. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu poszerzanie współpracy
krajowej i międzynarodowej w sprawach istotnych z punktu widzenia celów Fundacji
(pkt. e obowiązującego Statutu);
e. organizowanie i finansowanie działań na rzecz ratowania i ochrony ludności, ofiar
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą (pkt. f
obowiązującego Statutu).
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja wspiera także (w szczególności finansowo, rzeczowo,
organizacyjnie) działalność innych osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Realizacja celów statutowych i opis głównych zdarzeń prawnych z jej działalności
o skutkach finansowych:
W roku 2013 Fundacja podjęła następujące działania:
1. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak edukacja,
oświata, kultura oraz nauka, Zarząd realizuje projekt „Senior w Kulturze” w ramach
programu „PROsenior”. Celem projektu jest pomoc osobom starszym w uczestniczeniu
w wydarzeniach kulturalnych. W ramach projektu Zarząd organizuje wyjścia do muzeów,
galerii, kin, teatrów i innych tego typu miejsc. W roku 2013 w ramach tego projektu zostały
podjęte następujące działania:
a. w styczniu grupa Seniorów odwiedziła Muzeum Neonów w Warszawie. Dodatkową
atrakcją była wystawa Liu Xia oraz gruziński poczęstunek w Restauracji Gemo;
b. w marcu oraz w czerwcu grupa Seniorów odwiedziła Stadion Narodowy w Warszawie;
c. w maju grupa Seniorów uczestniczyła w NITROlekcji w Filmotece Narodowej;
d. w październiku grupa Seniorów wybrała się do Teatru Kamienica na spektakl „Porwanie
Sabinek”;
e. w listopadzie grupa Seniorów wybrała się do Muzeum Powstania Warszawskiego.
2. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
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cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak ochrona
zdrowia, edukacja, upowszechnianie wiedzy, pomoc społeczna, Zarząd w ramach programu
„PROsenior”, realizował projekt „Senior Wie Więcej”. Celem projektu jest poszerzanie
wiedzy u osób starszych z zakresu różnych dziedzin życia. W roku 2013 w ramach tego
projektu zostały podjęte następujące działania:
a. w lutym odbyło się spotkanie z rehabilitantem, połączone z charytatywnym pokazem
tańca hinduskiego;
b. w kwietniu grupa seniorów odwiedziła Sejm.
3. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak kultura
i sztuka, nauka oraz rekreacja, Zarząd w ramach programu „PROsenior”, realizował projekt
„Senior w Lokalu”. Celem projektu jest niwelowanie samotności lub osamotnienia wśród
Seniorów. Zarząd organizuje spotkania w warszawskich kawiarniach oraz łączy je
z atrakcjami np. o charakterze edukacyjnym czy artystycznym. W roku 2013 w ramach tego
projektu zostało podjęte następujące działanie:
a. w grudniu grupa Seniorów odwiedziła kawiarnię „Stacja Muranów”, gdzie wysłuchała
ciekawych opowieści o dzielnicy Muranów.
4. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak ochrona
zdrowia oraz pomoc społeczna, Zarząd w ramach programu „PROsenior” w roku 2013
podjął następujące działania:
a. udzielił świadczenia pomocy społecznej na rzecz Seniorki, która otrzymaną pomoc mogła
przeznaczyć m.in. na zakup artykułów spożywczych, higienicznych czy toaletowych;
b. udzielił darowizny pieniężnej na rzecz Seniora, na dofinansowanie zakupu aparatu
słuchowego;
c. udzielił świadczenia pomocy społecznej na rzecz kolejnej Seniorki, która otrzymaną
pomoc mogła przeznaczyć na zakup leków.
5. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarze takim jak oświata
i edukacja, dobroczynność, pomoc społeczna, Zarząd w ramach projektu „PROsenior”
w roku 2013 zorganizował:
a. 1 października czwartą edycję „Wieczoru dla Seniora” – dobroczynnej imprezy z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Celem imprezy, podobnie jak w ubiegłych
latach, było uhonorowanie osób starszych poprzez dostarczenie im rozrywki –
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poczęstunku, tańców, muzyki oraz występu artystów - byli to: Joanna Trzepiecińska oraz
Bogdan Hołownia;
b. spotkanie rekolekcyjne, które odbyło się w marcu w Klubie Lekarza w Warszawie.
Spotkanie prowadził Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Łapach, ks. Antoni Wróblewski. Głównym celem spotkania było
pogłębienie wiary oraz spotkanie Seniorów z osobami dającymi świadectwo wiary;
c. w lipcu grupa 20 Seniorów uczestniczyła w rejsie po Wiśle z przewodnikiem, celem
zdobycia, poszerzenia oraz ugruntowania wiedzy na temat Warszawy oraz obiektów
widzianych bezpośrednio z rzeki.
6. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarze takim jak pomoc
społeczna oraz oświata i edukacja, Fundacja finansowała Seniorom zajęcia na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku działającym przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin im. Bł. Edmunda
Bojanowskiego w Warszawie. Osoby starsze, które otrzymały dofinansowanie, spełniły
warunki „Regulaminu finansowania bądź dofinansowywania zajęć UTW działającego przy
SWPR w Warszawie”, powstałego na mocy Uchwały z dnia 5 października 2011 roku.
W tym roku w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, finansowanych przez Fundację,
uczestniczyło 2 Seniorów.
7. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak ochrona
i promocja zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
oświata i wychowanie, edukacja, kultura, kultura fizyczna i sport, Zarząd realizował program
„PROrodzinie”, powstały na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 22 grudnia 2009 r.
W roku 2013 w ramach tego programu zostały podjęte następujące działania:
a. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz dziewczynki z rodziny z Gniezna, na
sfinansowanie tuby do inhalacji;
b. zorganizowano pobyt dla 2 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie na
zimowych warsztatach tanecznych w Murzasichlu oraz dla 3 dzieci pobyt na letnich
warsztatach tanecznych w Kołobrzegu. Na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka oraz ich
wychowanków udzielono darowizny pieniężnej na bilety na przejazd na trasie BiałogardWarszawa na dojazd na spotkanie beneficjentów Fundacji w czerwcu 2013 roku; jednej
podopiecznej finansowano zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego;
c. udzielano darowizn pieniężnych rodzinie z Mysłowic na sfinansowanie noclegu mamy
podczas pobytu syna w szpitalu w Warszawie oraz na sfinansowanie turnusu
sanatoryjnego z zabiegami w Centrum Zdrowia i Relaksu Verano w Kołobrzegu dla
mamy oraz 2 dzieci;
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d. udzielano darowizn pieniężnych na rzecz Rodziny Zastępczej z Pszczyny na:
sfinansowanie dzieciom kolonii letnich „Wakacje ze zdrowiem 2013” w Bochni;
sfinansowanie chłopcu obozu survivalowo-ratowniczego w Ośrodku w Dąbkach;
sfinansowanie karnetów na basen w Goczałkowicach – Zdroju dla pięciorga dzieci oraz
jednego opiekuna oraz na sfinansowanie chłopcu zajęć z języka angielskiego
i niemieckiego;
e. udzielano darowizn pieniężnych na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Małkocinie na:
sfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla 2 chłopców oraz dziewczynki;
sfinansowanie zajęć korekcyjnych dla 4 dzieci na basenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Stargardzie Szczecińskim oraz na dofinansowanie zakupu protezy podudzia dla
chłopca;
f. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz rodziny zamieszkałej w Grodzisku
Wielkopolskim na zakup materiałów na założenie ogrzewania w domu;
g. udzielano darowizn pieniężnych na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu na:
sfinansowanie rodzinie pobytu wakacyjnego z zabiegami leczniczymi dla dzieci
w Dziwnówku oraz na zakup wyprawki dla niemowlęcia, które zostało przywiezione do
rodziny w ramach pogotowia rodzinnego;
h. udzielano darowizn pieniężnych na rzecz rodziny z Jedlińska na sfinansowanie zakupu
roweru typu Crosswind oraz na sfinansowanie zakupu materiałów potrzebnych do
założenia nowego dachu, który został zniszczony w wyniku huraganu i gradobicia;
i. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz 2 dzieci z rodziny z Brwinowa na sfinansowanie
dzieciom koloni letnich w Ośrodku kolonijnym Róża Wiatrów w Jarosławcu;
j. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz rodziny z Pszczyny na sfinansowanie mamie
oraz synowi wakacyjnego pobytu w miejscowości Postamin;
k. udzielono darowizny pieniężnej na rzecz Specjalistycznej Zawodowej Rodziny Zastępczej
z Nowej Rudy na sfinansowanie rodzicom i czwórce dzieci pobytu wakacyjnego
w Ustroniu Morskim;
l. finansowano lekcje języka angielskiego dwóm chłopcom z rodziny z Warszawy;
m. udzielano świadczeń pomocy społecznej na rzecz dziesięciorga rodzin; środki
przeznaczane były na zakup m.in.: artykułów spożywczych, lekarstw oraz innych
artykułów medycznych, artykułów higienicznych, środków czystości, ubrań.
7. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące między innymi
działalność w zakresie pomocy społecznej, w szczególności pomoc rodzinom i osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnionym, w tym wszelkie działania
zmierzające to wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, Fundacja udzielała cyklicznych
dotacji na rzecz: Stowarzyszenia Mierz Wysoko prowadzącego Klub Młodzieżowy na ulicy
Brzeskiej w Warszawie – „Klub na Brzeskiej” oraz Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr
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Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. Fundacja udzieliła również darowizny
pieniężnej Stowarzyszeniu „Wspólnymi Siłami”, które zwróciło się z prośbą o pomoc przy
organizacji kolacji wigilijnej dla samotnych matek.
8. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak ochrona
zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, dobroczynność,
Zarząd realizował program „PROzdrowie”, powstały na mocy uchwały Zarządu Fundacji
z dnia 06 maja 2011 r. W roku 2013 w ramach tego programu zostały podjęte następujące
działania:
a. 24 dzieciom finansowano świadczenia terapeutyczne – rehabilitację ruchową,
psychoruchową; były to świadczenia terapeutyczne wykonywane na rzecz dzieci chorych
m.in. na czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, rdzeniowy zanik mięśni,
wodogłowie, padaczkę, Zespół Low’a, a wykonywane były metodami dostosowanymi do
potrzeb beneficjentów, m.in.: integracji sensorycznej, NDT-Bobath, PNF, Tomatis, czy
kinezyterapii;
b. 4 dzieci chorych na: czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, postępujący zanik
mięśni, Zespół Low’a finansowano terapię logopedyczną;
c. 2 dzieci chorych na autyzm finansowano terapię metodą integracji sensorycznej;
d. 3 dzieci chorych na autyzm finansowano terapię logopedyczną;
e. finansowano terapię psychologiczną na rzecz czworga osób z rodziny z Lubania;
f. finansowano uczęszczanie trójki dzieci chorych na autyzm do przedszkola w Białymstoku
oraz jednego chłopca w Warszawie, które w ramach zajęć przedszkolnych oferuje
świadczenia terapeutyczne polegające na wyrównaniu deficytów rozwoju dziecka;
g. jednemu chłopcu choremu na autyzm finansowano pobyt w przedszkolu dla dzieci
z autyzmem;
h. udzielono 14 darowizn pieniężnych na rzecz dzieci chorych m.in. na mózgowe porażenie
dziecięce, zespół downa, przepuklinę oponowo-rdzeniową, wodogłowie, celem
dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych;
i. udzielano innych darowizn pieniężnych na rzecz dzieci – beneficjentów Fundacji, na
dofinansowanie m.in.: zakupu fotelika rehabilitacyjnego, zakupu Nutridrinków – napojów
stosowanych przy diecie wysokoenergetycznej, kosztów zajęć hipoterapii dla chłopca,
terapii integracji sensorycznej dla chłopca, zakupu komputera potrzebnego do pisania
w szkole, dofinansowanie kosztów wizyt lekarskich, zakup okna kuchennego,
wyposażenia kuchni;
j. finansowano prace terapeutyczno – edukacyjne przy współpracy z Fundacją Krok po
Kroku na rzecz dwójki dzieci chorych na autyzm (o współpracy z Krok po Kroku także
jest mowa w pkt. 12 poniżej);
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k. udzielano pomocy finansowej o charakterze pomocy społecznej na rzecz dwóch rodzin;
środki przeznaczane były na zakup m.in.: artykułów spożywczych, lekarstw oraz innych
artykułów medycznych, higienicznych, środków czystości czy ubrań;
l. udzielano pomocy finansowej o charakterze pomocy społecznej na rzecz chłopca chorego
na autyzm z rodziny z Warszawy, celem dofinansowania czesnego dla chłopca w
Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Krok po Kroku” im. Bł. Edmunda
Bojanowskiego.
9. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarach takich jak ochrona
zdrowia, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, dobroczynność, w czerwcu 2013
roku Zarząd zorganizował spotkanie Beneficjentów Fundacji w ramach programów
PROzdrowie oraz PROrodzinie. Dzięki wsparciu profesjonalistów Fundacja zorganizowała
dla podopiecznych szereg zajęć rehabilitacyjnych: m.in. z zakresu fizjoterapii MPD,
neurologopedii, zajęć dedykowanych dla dzieci autystycznych oraz integracji dzieci
niepełnosprawnych umysłowo. Z zajęć ze specjalistami skorzystali także rodzice
podopiecznych.
10. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarze takim jak ochrona
zdrowia i upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich
powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia, Fundacja rozpoczęła realizację
projektu polegającą na opracowaniu broszury informacyjnej na temat raka jelita grubego,
przeznaczonej dla osób, u których zdiagnozowano nowotwór jelita grubego. Broszura będzie
zawierać większość podstawowych, niezbędnych oraz istotnych z punku widzenia pacjenta
informacji na temat raka jelita grubego i przewidywanego procesu leczenia tej choroby.
Broszura powstaje we współpracy z lekarzami zatrudnionymi m.in. w II Klinice Radioterapii
i Chemioterapii, Zakładzie Radioterapii, Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach.
Współpraca obejmuje nieodpłatną konsultację i ocenę merytoryczną treści broszury.
Broszura powstaje w ramach programu PROzdrowie.
11. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarze takim jak ochrona
zdrowia, opieka i pomoc społeczna, Fundacja udzielała dotacji na rzecz Niepublicznej
Specjalnej Szkoły Podstawowej „Krok po Kroku”, której celem jest nauczanie dzieci
z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju lub wrodzonymi wadami rozwojowymi lub
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz stwarza dzieciom warunki do
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pełnego rozwoju społecznego. Fundacja udzielała wsparcia finansowego Szkole, a przez to
pośrednio na rzecz dzieci uczęszczających do Szkoły, celem pokrycia kosztów związanych
z nauczaniem, opieką oraz rozwojem dzieci. Współpraca została zawarta w ramach
programu PROzdrowie.
12. W ramach celu Fundacji określonego w Statucie jako charytatywne działanie społecznie
użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu
cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym w obszarze takim jak ochrona
zdrowia, opieka i pomoc społeczna, Fundacja kontynuowała współpracę z Fundacją „Krok
po Kroku” – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin w Warszawie.
Współpraca polega na finansowaniu bądź dofinansowaniu przez Fundację pracy
terapeutyczno – edukacyjnej z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami
zachowania, zaburzeniami mowy oraz rozwijającymi się z problemami przystosowawczymi.
Współpraca odbywa się w ramach programu PROzdrowie.
13. Ponadto, Fundacja podjęła w 2013 r. działania:
a. związane z przyjmowaniem darowizn na cele statutowe;
b. związane z przyjęciem sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji w roku
2012;
c. związane z powołaniem do Rady Fundatorów Joanny Waksmundzkiej;
d. związane z członkostwem Fundacji w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych;
e. związane z rozprowadzaniem broszury o raku tarczycy;
f. związane z organizacją spotkania Beneficjentów Fundacji w czerwcu 2013 roku;
g. związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości;
h. związanie z zawarciem umowy z Centrum Medycznym ENEL-MED. S.A.;
i. związane z opłacaniem abonamentu radiowego;
j. związane z usługami telekomunikacyjnymi;
k. związane z zawarciem umowy na usługi audytorskie;
l. związane z ustaleniem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownik
administracyjno-biurowy;
m. związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji w siedzibie Fundacji;
n. związane z uzyskiwaniem profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz Fundacji;
o. związane z prowadzeniem strony www Fundacji;
p. związane z wolontariatem;
q. związane z przyjęciem darowizny rzeczowej.
5) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej;
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6) Odpisy uchwał zarządu fundacji:
W załączeniu;
7) 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:
W roku 2013 przychody ogółem Fundacji wyniosły 965.171,49 zł.
Na tę sumę złożyły się przychody z działalności statutowej w kwocie 965.000 zł oraz
przychody finansowe w kwocie 171,49 zł.
Źródłem uzyskania tych przychodów były:
a. Darowizny pieniężne w kwocie 965.000,00 zł,
b. Odsetki od lokat bankowych w kwocie 171,49 zł,
Źródłem przychodów w 2013 roku były głównie darowizny od osób fizycznych.
8) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:
Ogółem koszty na realizację celów statutowych wyniosły 821.947,90 zł, z czego:
- koszty realizacji zadań statutowych – 479.719,08 zł
- darowizny – 202.481,90 zł
- wynik finansowy lat poprzednich zwiększający koszt roku bieżącego – 139.746,92 zł;
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Ogółem koszty administracyjne wyniosły 216.275,60 zł, z czego:
- zużycie materiałów i energii – 14.159,78 zł
- usługi obce – 66.779,77 zł
- podatki i opłaty – 0 zł
- amortyzacja – 6.972,81 zł
- wynagrodzenia – 97.250,00 zł
- ubezpieczenia społeczne – 21.868,46 zł
- pozostałe koszty – 9.244,78 zł
c) działalność gospodarcza:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
d) pozostałe koszty:
Pozostałe koszty finansowe wyniosły 7,00 zł, z czego:
- odsetki od składki społecznej ZUS – 7,00 zł.
9) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
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Fundacja zatrudnia dwie osoby, jedną na stanowisku - Asystent Zarządu oraz jedną na
stanowisku – Koordynator Projektów.
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:
wynagrodzenia – 97.250,00 zł;
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:
nie dotyczy;
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
nie dotyczy – umów takich Fundacja nie zawierała;
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:
Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki;
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Bankiem BPH S.A.;
nr rachunku bankowego: 36 1060 0076 0000 3210 0017 6466;
Saldo rachunku bieżącego na dzień 31.12.2013 r. wyniosło: 87.449,78 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji, nie objęła też żadnych udziałów.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie:
Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych:
Struktura środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2013
r.:
1. Urządzenia i maszyny o wartości początkowej 31.943,84 zł, wartość netto 6.150,49 zł;
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 3.684,54 zł, wartość netto 0 zł.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Suma bilansowa na dzień 31.12.2013 wyniosła 94.792,47 zł, z czego:
1. aktywa trwałe stanowiące środki trwałe wyniosły 6.150,49 zł, a aktywa obrotowe
wyniosły 88.641,98 zł, na co złożyły się: należności krótkoterminowe i roszczenia
w kwocie 46,26 zł, środki pieniężne w kwocie 87.449,78 zł oraz krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.145,94 zł;
2. Fundusze własne wyniosły 66.940,99 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
wyniosły 27.851,48 zł, na co złożyły się: zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
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ubezpieczeń społecznych w kwocie 4.207,36 zł., inne zobowiązania w kwocie 19.988,63
zł oraz inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3.655,49 zł.
10) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności:
Działalność taka nie została fundacji zlecona.
11) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja złożyła w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznanie CIT-8
wraz z załącznikami CIT-8/O.
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizuje cele zgodne z zapisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych Art. 17 ust.1 pkt 4 i korzysta ze zwolnienia od podatku
dochodowego od osób prawnych.
Fundacja składa w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych zeznania PIT-4.

12) W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.
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