SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
z działalności za rok 2007
I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
1. Informacje ogólne:
Adres siedziby: 02-005 Warszawa, ul. Williama Lindleya 12
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.06.2007 r.
Numer KRS: 0000282796
REGON: 141028130
NIP: 701-00-73-783
Nazwa banku i numer rachunku: Bank Pekao SA IV O/Warszawa, ul. Grójecka 1/3
Nr 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
2. Organy Fundacji.
Skład Zarządu Fundacji:
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Nowak
Ryszard Adam Siwiński
ElŜbieta Jadwiga Garncarek
Ewa GraŜyna Świć

Prezes Fundacji
Z-ca Prezesa Fundacji
Sekretarz
------------

Adres zamieszkania
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 12
87-865 Izbica Kujawska, ul. Polna 2/6
82-860 Opatówek, ul. Łódzka 45
01-424 Warszawa, ul. Prymasa Tysiąclecia
145/149m15

Skład Rady Fundacji:
Przewodniczący Członkowie Rady -

ks. Władysław Kubiak
ks. Piotr Jasek
Ks. Jerzy Ćwiklak
Ks. Krzysztof Baranowski
Ks. Jacek Pawlicki

3. Cel statutowy Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
Celami statutowymi Fundacji są:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczoleczniczych.
3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, a w szczególności pomoc:
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•

osobom bezdomnym,

•

młodzieŜy przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

•

młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

4. Działalność charytatywna.
5. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.
6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działania na rzecz dzieci i młodzieŜy.

4. Zakres działalności statutowej
Zgodnie ze statutem, Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana aby
realizować swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności
poŜytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.

I. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
1. Pomoc rzeczową i finansową:
a) na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
pomoc ich rodzinom.
2. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, zawodów, konkursów, zjazdów dla osób
niepełnosprawnych.
4. Organizowanie

i

pośredniczenie

w

wypoczynku,

turystyce

i

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
5. Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich
rodzin.
6. Dbałość o przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
7. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz:
a) osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
b) osób wykluczonych społecznie i zagroŜonych wykluczeniem społecznym, szczególnie:
osób bezdomnych, młodzieŜy przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
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i resocjalizacyjnych, młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
i resocjalizacyjne,
9. Organizowanie szkoleń, zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji
i doświadczeń.
10. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
11. Współpracę z administracją publiczną.
12. Współpracę

z

szkolnictwem,

placówkami

organizacjami

opiekuńczo-wychowawczymi,

pozarządowymi,

a

w

resocjalizacyjnymi,

szczególności

fundacjami

i

stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami
Fundacji w kraju i za granicą.
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i krajami z nią
stowarzyszonymi oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, których działalność
jest zbieŜna z celami Fundacji.
14. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak:
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
b) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
c) ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
d) ośrodki rehabilitacji,
e) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieŜy,
f)

ośrodki socjoterapii i rehabilitacji,

g) świetlice socjoterapeutyczne,
h) domy pomocy społecznej,
i)

katolickie domy studenta.

15. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, zagroŜonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie.
16. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
17. Inicjowanie

i

organizowanie

niepełnosprawne,

z

których

wystaw
dochód

i

aukcji
jest

prac

wykonanych

przeznaczony

na

przez

pomoc

osoby
osobom

niepełnosprawnym.
18. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności
publikacyjnej i wydawniczej.
19. Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pienięŜnych.
20. Pozyskiwanie sponsorów.
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II. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak:
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
b) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
c) ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
d) ośrodki rehabilitacji,
e) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieŜy,
f)

ośrodki socjoterapii i rehabilitacji,

g) świetlice socjoterapeutyczne,
h) domy pomocy społecznej,
i)

katolickie domy studenta.

2. Organizowanie

i

pośredniczenie

w

wypoczynku,

turystyce

i

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
3. Organizowanie szkoleń, zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji
i doświadczeń.
4. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie i zagroŜonymi wykluczeniem społecznym.
5. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności
publikacyjnej i wydawniczej.
JednakŜe na chwilę obecną Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie prowadzi
działalności odpłatnej poŜytku publicznego.

II. Działalność statutowa Fundacji w 2007 r.
1. Realizacja celów statutowych w 2007 r.
Realizacja celów statutowych w 2007 r. polegała na prowadzeniu następujących
działań:
a) pomoc w organizacji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
który odbył się dnia 7 maja 2007r. w Kaliszu. Głównym Organizatorem imprezy
było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Kaliszu. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro wniosła wkład
rzeczowy w organizację imprezy poprzez pracę wolontariuszy.
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b) organizacja szkolenia pt. Spotkanie Ekonomiczno- Administracyjne (SEA)
2007 dla pracowników ekonomicznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
szkolno-wychowawczych oraz pomocy społecznej, szkolenie obejmowało swym
zakresem następujące bloki tematyczne:
- Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł samorządowych z udziałem
funduszy europejskich;
- „Jak załoŜyć fundację i stowarzyszenie?”- procedury związane z rejestracją.

c) 5 grudnia Dzień Wolontariusza – spotkanie z wolontariuszami i podziękowanie za
owocną współpracę.

d) Wigilia

dla

Członków

Polskiego

Stowarzyszenia

na

rzecz

Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kaliszu – udział wolontariuszy
Fundacji w obsłudze spotkania wigilijnego.

2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w roku 2007,
z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia

Przychody z działalności statutowej

1.750,00

w tym: darowizny od osób fizycznych

1.750,00

Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki z lokat)

Razem przychody

194,05

1.944,05
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3. Informacja o kosztach poniesionych na realizację zadań statutowych
w roku 2007

Koszty realizacji zadań statutowych

779,02

Koszty ogólnoadministracyjne:

779,02

ZuŜycie materiałów

220,02

Usługi obce

169,00

Podatki i opłaty

150,00

Pozostałe koszty (koszty reklamy)

240,00

4. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych
Fundacja nie zatrudniała Ŝadnych pracowników w 2007 r.
b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń
nie dotyczy
c) wysokości

rocznego

lub

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji
Członkowie Zarządu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie pobierają
miesięcznego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, podobnie
członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za działalność na rzecz
Fundacji.
d) udzielonych poŜyczkach pienięŜnych
W 2007 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie udzielała Ŝadnych
poŜyczek pienięŜnych.
e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja posiada lokatę bankową terminową (tygodniową) na rachunku
skonsolidowanym, umowa z Konferencją Episkopatu Polski.
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f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada obligacji ani udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2007 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie nabyła Ŝadnego
środka trwałego
j) wartości aktywów i pasywów oraz zobowiązań ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2007
roku wynosiła 11.165,03 zł
Wartość pasywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2007
roku wynosiła 11.165,03 zł, w tym Fundusz statutowy 10.000,00 zł, wynik
finansowy netto (zysk) 1.165,03 zł.
Zobowiązania

i rezerwy na zobowiązania – Fundacja Księdza Orione Czyńmy

Dobro na dzień 31.12.2007 r. nie posiadała Ŝadnych zobowiązań ani rezerw na
zobowiązania.
5) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2007 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie realizowała zadań
zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
6) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Na Fundacji nie ciąŜą Ŝadne zobowiązania podatkowe. Dnia 28.03.2008r. złoŜona
została deklaracja CIT-8 z załącznikiem CIT8/0 za rok podatkowy 2007 – zysk
przeznaczono na działalność statutową.
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