SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012
„WładCy” Fundacji Wspierania Dzieci
1.1 „WładCy” Fundacja Wspierania Dzieci z siedzibą w Chorzowie przy ul. Lipińskiej 20/23, 41-500
Chorzów ustanowiona została przez Annę Zimoch w Chorzowie na podstawie aktu notarialnego
z dnia 10 stycznia 2011 roku przed notariuszem Bartoszem Paszek w Chorzowie.
„WładCy” Fundacja Wspierania Dzieci wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego postanowieniem z dnia 11 VII 2011 r. (sygn. KA.VIII NS-REJ.KRS/010577/11/570)
pod numerem KRS 0000391553.
1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach
(Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203) oraz w oparciu o statut „WładCy” Fundacji Wspierania
Dzieci.
Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 242617405 nadany jej przez Urząd Statystyczny
w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2011 r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 627-27-28-121
nadany jej przez Urząd Skarbowy Chorzów w dniu 2 września 2011r.
1.3 W 2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składach Zarządu i Rady „WładCy” Fundacji
Wspierania Dzieci.
1.4 Skład zarządu Fundacji na koniec 2012 roku:
• Anna Zimoch (Prezes Zarządu)
• Jolanta Kalka (Wiceprezes Zarządu)
• Teresa Tlatlik (Sekretarz Zarządu)
1.5 W
•
•
•

skład Rady Fundacji wchodzą:
Jolanta Kotala (Przewodniczący Rady Fundacji)
Jolanta Bargiela
Edward Chmiel

1.6 Główne cele statutowe „WładCy” Fundacji Wspierania Dzieci to:
- działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia z rodzin niepełnych
i
dysfunkcyjnych
ze
szczególnym
uwzględnieniem
realizacji
letnich
i zimowych wyjazdów kolonijnych;
pomoc
finansowa,
rzeczowa
i
materialna
dla
dzieci
z
rodzin
ubogich
i dysfunkcyjnych;
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci potrzebujących opieki pozaszkolnej;
- promowanie inicjatyw dzieci na rzecz rozwoju, edukacji i pomocy społecznej;
-współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2 „WładCy” Fundacja Wspierania Dzieci realizowała w 2012 roku cele statutowe
w ramach niżej wymienionych działań:
2.1 Kolonie Charytatywne
Organizacja wyjazdu kolonijnego dla dzieci. Wyjazd wolontariuszy- wychowawców na kolonie do
Kołobrzegu do Charytatywnego Ośrodka dla Dzieci Caritas, przy ulicy Aniołów Stróżów 7,
od 6 sierpnia do 19 sierpnia 2012.
2.2
Prowadzenie
zajęć
wyrównawczych
w
„Starochorzowskiej
Ochronce”
od 1 września 2012 roku (zgodnie z harmonogramem roku szkolnego). Zajęcia odbywają się
w cotygodniowym trybie w dwugodzinnym bloku, w godzinach popołudniowych (niekolidującymi
z zajęciami szkolnymi). W czasie trwania zajęć wolontariusze zorganizowali wyjścia dla dzieci do
WPKiW, gry i zabawy sportowe, prowadzili zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka
angielskiego.
2.2.1 Konkursy plastyczne dla dzieci
Dowolna forma wykonania prac, konkursy trwał od 1 września do 24 grudnia 2012 roku. Nagrody
i wyróżnienia wręczano systematycznie w trakcie zajęć w „Starochorzowskiej Ochronce”.
2.2.2 Konkurs na kartkę świąteczną
Konkurs plastyczny dla dzieci (podopiecznych „Starochorzowskiej Ochronki” na wykonanie
dowolną techniką karki świątecznej. Rozprowadzenie kartek świątecznych przez wolontariuszy
(dochód z tego tytułu) 115,00 zł.
2.2.3 Paczki świąteczne
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie zakupu słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci
uczęszczających w zajęciach w Starochorzowskiej Ochronce. Na ten cel przeznaczono uzyskany
grant z „Banku Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK (umowa nr
115/BDU/2012) w ramach akcji „Roczna Podróż po Europie”- cyklu zajęć dla dzieci prowadzonych
przez wolontariuszy Fundacji.
Fundacja przekazała łącznie w ramach prowadzenia zajęć w „Starochorzowskiej Ochronce”
568,30 zł.
2.3 Pomoc rzeczowa dla rodziny z Lipna
Przekazanie Rodzinie ubrań, obuwia, przyborów szkolnych oraz słodyczy dla dzieci pochodzących
ze
zbiórki
przeprowadzonej
przez
wolontariuszy.
Fundacja
poniosła
w tym przypadku jedynie koszty przesyłki pocztowej, które zostały ujęte w kosztach
administracyjnych.
2.4 Zimowisko 2013
Dokonano rezerwacji pobytu dzieci w Ośrodku Wczasowo- Rekolekcyjnym w Zakrzowie w
terminie 11-15 lutego 2013 roku (przekazano zaliczkę na ww. cel).
2.5 Koszty realizacji zadań statutowych stanowiących za rok 2012 to 45352,11 zł.
3. Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
- realizację zadań statutowych 45352,11 zł
- koszty administracyjne (opłaty sądowe podatki i opłaty) 375,38 zł.

4.
W
okresie
sprawozdawczym
„WładCy”
Fundacja
Wspierania
Dzieci
nie zatrudniała żadnych osób w ramach umów o pracę ani w ramach umowy zlecenia.
Ponadto Fundacja:
- nie prowadziła działalności gospodarczej
- nie dokonywała zakupu obligacji, nie objęła udziałów oraz nie nabyła akcji
w spółkach prawa handlowego,
- nie nabyła żadnych nieruchomości.
5. W aktywach bilansu Fundacji figurują środki pieniężne w kwocie 1936,92 zł.
W pasywach bilansu figuruje natomiast wynik finansowy za rok sprawozdawczy (nadwyżka
przychodów nad kosztami) w kwocie 1936,92 zł.
6. Fundacja nie uzyskała przychodów z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych oraz
nie ponosiła kosztów tych świadczeń.
7. Fundacja wykonywała w okresie sprawozdawczym działalność zleconą przez podmioty
państwowe i samorządowe tj.;
• dotacja celowa Wojewoda Śląski ( umowa 85412.28102012.03.0) 14100 zł;
• dotacja Urząd Miasta Chorzów ( UM. 604/2012) 7350 zł.
Ww. dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z warunkami podpisanej umowy.
8. W 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania Fundacji wobec budżetu z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, jak również nie zaistniały zobowiązania krótkoterminowe
wobec dostawców usług.
Dochody uzyskiwane przez Fundację korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego
na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Chorzów, 8 kwietnia 2013

