Wyźrał, 04.01.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na
Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” za rok 2010

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”, Wyźrał
34-103 Witanowice, oddział os. Pod Skarpą 27/26, 34-100 Wadowice.

58a,

2. Data wpisu do rejestru, nr ewidencji KRS:
Sad Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu- 20.07.2010 r., Nr KRS 0000358679

3. Dane dotyczące członków zarządu:
Magdalena Książek- prezes zarządu Fundacji, Kamil Kipiel – członek zarządu,
Damian Książek- członek zarządu.
4. Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną:
Głównym

celem

Fundacji

jest

pomoc

społeczna

i

rozwój

gospodarczy,

w szczególności:
1. ochrona i promocja zdrowia,

2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji,
7. propagowanie i wspieranie działań mających

na celu dbanie o

porządek

i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,

9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości,
10. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie,
11. promocja i organizacja wolontariatu,
12. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
13. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
14. działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł energii,
15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
16. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet
i

mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru

sprawiedliwości

oraz

propagowanie

postaw

obywatelskiej

aktywności

i odpowiedzialności,
17. działalność charytatywna.
Fundacja nie prowadzi dzielności odpłatnej.

5. Informacja na temat działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Opis działalności w 2010 roku.
Fundacja

„Zapałka”

jest

organizacją

młodą,

ale

osoby

zaangażowane

w prowadzenie jej spraw i zasiadające w jej organach posiadają wieloletnie doświadczenie
w działalności na rzecz podmiotów sektora NGO w Polsce. Warto choćby zauważyć, iż Prezesem
Zarządu jest Magdalena Książek, która przez 4 lata z sukcesami kierowała Stowarzyszeniem
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Członkiem
Zarządu jest Kamil Kipiel -Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych
Sp. z o.o. Kamil Kipiel jest specjalistą w dziedzinie Funduszy Europejskich. Za sprawy
finansowo-księgowe odpowiadać będzie w zarządzie Fundacji Damian Książek, mgr
rachunkowości, który prowadzi własne biuro rachunkowo-księgowe. W latach 2003-2010 pełnił
funkcję Głównego Księgowego oraz Dyrektora Stowarzyszenia „Dać Szansę” w Wadowicach.
Pomimo krótkiego okresu działalności Fundacja zdążyła już rozpocząć bezpłatną pomoc
-udzielają jej członkowie zarządu- dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wadowice
w formie konsultacji księgowo- prawnych oraz z zakresu aplikowania o fundusze.
Do beneficjentów należą m.in. : Stowarzyszenie Absolwentów L.O. im M. Wadowity
w Wadowicach, Świetlica Sióstr Nazaretanek w Wadowicach, Towarzystwo Miłośników Ziemi
Wadowickiej. Ponadto Fundacja zaczęła prowadzić zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej . Zajęcia prowadzone są w Wadowicach na ul. Wadowity 11a w salach
udostępnionych nieodpłatnie od WSS „Edu-Projekt.

Fundacja zatrudniła także osobę

niepełnosprawną na stanowisku pracownika administracyjnego realizując przy tym punkt 4 i 8
statutu. Na powyższe działania fundacja zdobyła fundusz z darowizn członków zarządu,
prywatnych osób, firm oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

