FUNDACJA „Z OTWARTYM SERCEM...”
im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
www.fundacja.zotwartymsercem.org
ul. J. S. Pelczara 891, 34-383 Kamesznica
tel. (33) 863 74 62
fax. (33) 867 69 95

Kamesznica 11.03.2011r.

Sprawozdanie z działalności fundacji „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana
Pelczara w Kamesznicy za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.N.50,poz.529)

1. Dane o Fundacji
Fundacja „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara ustanowiona
została aktem notarialnym w dniu 27 marca 2009r.
Siedziba fundacji:
ul. św. Józefa Sebastiana Pelczara 891, 34- 383 Kamesznica
e-mail: fundacja@zotwartymsercem.org, Tel. 33 8637462
Fundacja uzyskała osobowośd prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 11.05.2009r. pod nr 0000328892.
Status organizacji pożytku publicznego uzyskała 07.12.2009r.
NIP: 5532448809, Regon: 241178518

Członkowie Zarządu Fundacji
Imię i nazwisko

Funkcja
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Ewa Podsadnia

W-ce Prezes Zarządu

31- 115 Kraków, ul.
Garncarska 24

Renata Zemła

Członek Zarządu

31- 115 Kraków, ul.
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Małgorzata Łatka

Sekretarz Fundacji
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2. Cele statutowe Fundacji
Celem Fundacji jest działalnośd dobroczynna i charytatywno – opiekuocza poprzez:
a.) udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, obłożnie lub terminalnie chorym oraz ich
rodzinom;
b.) opiece nad osobami znajdującymi się na marginesie społeczeostwa, skazanymi na samodzielne zmaganie się z chorobą, ubóstwem, wykluczeniem społecznym i patologiami;
c.) wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z choroby, ubóstwa, patologii i
wykluczenia ze społeczeostwa;
d.) organizacji wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i chorych;
e.) promocji zdrowia oraz edukacji w zakresie leczenia paliatywnego;
f.) wspieraniu działao organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz niepełnosprawnych i chorych;
g.) finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych;
h.) finansowaniu szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe osób pracujących na rzecz
ludzi chorych i niepełnosprawnych;
i.) pomocy materialnej w sytuacjach losowych;
j.) wspieraniu chorych i niepełnosprawnych mieszkanek domów opieki – ze szczególnym
uwzględnieniem Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła II
w Kamesznicy;
k.) prowadzeniu działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych oraz osób pracujących z nimi;
l.) prowadzeniu i wspieraniu działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i
wydawniczej, w tym organizowaniu kursów, warsztatów, seminariów i innych form
podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele;
m.) rozwijaniu kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowaniu
różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych;
n.) dofinansowaniu zakupu sprzętu dla osób niepełnosprawnych;
o.) prowadzeniu działalności charytatywnej w duchu chrześcijaoskim;
p.) wspieraniu działao statutowych Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana
Pawła II w Kamesznicy;
q.) udostępnianiu osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego.
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3. Zakres działalności statutowej
Zgodnie ze statutem, Fundacja „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
została powołana, aby realizowad swoje cele statutowe poprzez prowadzenie wyłącznie
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
1.Działalnośd nieodpłatna realizowana jest poprzez:
a) pomoc rzeczową i finansową w wypadkach losowych i w chorobach lub
niepełnosprawności;
b) pomoc finansową dla rodzin- opiekunów osób niepełnosprawnych oraz poważnie lub
terminalnie chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
c) pomoc materialną ( nie w formie pieniężnej) dla ubogich ze szczególnym uwzględnieniem
dobra dzieci w rodzinach patologicznych.
d) pomoc finansową i materialną dla instytucji, które roztaczają opiekę nad chorymi,
niepełnosprawnymi i ubogimi w szczególności dla Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki
im. Jana Pawła II w Kamesznicy;
c) finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzonego przez szkoły;
d) organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i
dotkniętych patologią.
2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami paostwowymi,
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami
statutowymi fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną ze świeckimi osobami
prawnymi i kościelnym osobami prawnymi.

4. Działalnośd statutowa Fundacji w roku 2010
1. Realizacja celów statutowych w roku 2010
Realizacja celów statutowych w roku 2010 polegała na prowadzeniu następujących
zadao:
1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- darowizna pieniężna na rehabilitację dla Ani, która w lutym 2005 roku zachorowała na
białaczkę. Wskutek wylewu do centralnego układu nerwowego doznała czterokooczynowego
paraliżu. Dzięki naszemu wsparciu miała zapewnioną dodatkową rehabilitację.
- dofinansowanie do rehabilitacji Bartka, który na skutek upadku z wysokości drugiego piętra
jest sparaliżowany. Wymaga stałej opieki i dwiczeo rehabilitacyjnych. Nasza Fundacja
przekazała na ten cel 500 zł.
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2) Działania na rzecz Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki Im. Jana
Pawła II w Kamesznicy:
- Dofinansowano zakup paczek świątecznych dla mieszkanek Placówki Całodobowej Opieki w
Kamesznicy w wysokości 143, 00zł
- Dnia 20 października 2010r. Fundacja współorganizowała pielgrzymkę dla mieszkanek
Placówki Całodobowej Opieki po sanktuariach żywiecczyzny,
- Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni w Placówce Całodobowej Opieki, która w znaczny
sposób ułatwi przygotowywanie posiłków dla mieszkanek,
- Zakupiono na rehabilitację Placówki Całodobowej Opieki w sprzęt fizykoterapeutyczny typu
laser, aparat do sonoterapii i elektroterapii oraz aparat do krioterapii, co pozwoli na
kompleksową rehabilitację i leczenie osób niepełnosprawnych. W sumie przekazano
Placówce sprzęt o wartości 18409, 29 zł.
- Z okazji św. Mikołaja mieszkanki Placówki Całodobowej Opieki otrzymały od Fundacji paczki
świąteczne oraz zakupiono do ich pokoi nowe serwety na stoliki. W sumie przeznaczono na
ten cel 1434, 92 zł.
- W celu podniesienia jakości opieki nad mieszkaocami domów opieki, cierpiącymi na
chorobę Alzheimera i demencję starczą, dnia 15 grudnia 2010r. Fundacja zorganizowała
szkolenie dla personelu pt. „Choroba Alzheimera wyzwaniem współczesnej medycyny.” W
szkoleniu wzięło udział 26 osób z różnych placówek.

3) Działania na rzecz ubogich rodzin w środowisku:
- Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia Fundacja zakupiła i przekazała paczki żywnościowe
oraz środki czystości dla pięciu rodzin ubogich i wielodzietnych w Kamesznicy.
-We współpracy z Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej prowadzona była dystrybucja
produktów żywnościowych w ramach programu PEAD. W 2010 r. pomocą zostało objętych
65 osób ( 3 rodziny, 50 osób chorych i niepełnosprawnych) Wydano 5 232, 80kg artykułów
spożywczych. Wartośd pomocy rzeczowej przekazanej potrzebującym – 18976, 78 zł

5. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRSFundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Teksty uchwał w załączeniu
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7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w roku 2010, z
wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia
Tabela nr 1

1. Przychody z działalności statutowej:
Przeznaczenie wyniku finansowego netto roku ubiegłego na działalność
statutową

66396,54
6551,09

Darowizny pieniężne od osób fizycznych- wpływ na konto bankowe

11.951,58

Wpływ uzyskany z 1%

28.917,09

Inne przychody

18.976,78

8. Informacja o kosztach poniesionych na realizację zadao statutowych w
roku 2010.
Tabela nr 2

1.Koszty realizacji zadań statutowych

46.737,97

2.Koszty ogólno administracyjne

5.491,12

w tym:
Zużycie materiałów

2.804,54

Podatki i opłaty

2.662,58

Pozostałe koszty (koszty reklamy)

Razem koszty (1+2)
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9. Informacja o osobach zatrudnionych
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników w 2010r. Wszystkie zadania w
Fundacji wykonane są nieodpłatnie.
10. Informacja o wynagrodzeniach
Nie dotyczy.
11.Informacja o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych Organów
Fundacji
Członkowie Zarządu Fundacji „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana
Pelczara jak i członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za
działalnośd na rzecz Fundacji.
12. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych
Fundacja nie udziela pożyczek
13. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze
wskazaniem banku
1.Na bieżącym rachunku bankowym – 16.668,54 (stan z 31.12.2010r.)
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 45
34- 350 Węgierska Górka.
14. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
Nie posiadamy obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
15. Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz
wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
Fundacja nie posiada nieruchomości
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16. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2010 roku Fundacja „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana
Pelczara nie nabyła żadnego środka trwałego.
17. Wartośd aktywów i pasywów oraz zobowiązao ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartośd aktywów Fundacji „Z otwartym sercem…” im. Św. Józefa Sebastiana
Pelczara na dzieo 31.12.2010r. wynosiła 16.668,54 zł.
Wartośd pasywów na dzieo 31.12.2010r. Wynosiła 16.668,54 w tym fundusze
własne (kapitał) 14.167,45; zobowiązania 2501,09.
18. Informacja o działalności zleconej Fundacji przez podmioty paostwowe i
samorządowe
Fundacja w 2010r. nie realizowała zadao zleconych przez podmioty paostwowe
i samorządowe
19. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązao
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Deklaracja roczna CIT-8
wraz z załącznikiem CIT8/0 za rok podatkowy 2010 zostanie złożona we
właściwym co do siedziby Fundacji Urzędzie Skarbowym do dnia 31.03.2011 r.
zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

20. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli.
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Ponadto informujemy, że sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
za 2010 r. składane Ministrowi Polityki Społecznej – podane będzie do
publicznej wiadomości drogą internetową, stosownie do § 23 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
nr 96 poz. 873 z póz. zm.) na stronie www.pozytek.gov.pl jak również zostanie
ujawnione na stronie internetowej Fundacji
www.fundacja.zotwartymsercem.org

………………………………………….
Data sporządzenia sprawozdania

Sekretarz Fundacji
……………………………….
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…………………………………..
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