Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2010
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.
1.
Nazwa fundacji:
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”
Siedziba i adres:
Wyźrał 58a, 34-103 Witanowice, oddział os. Pod Skarpą 26/27, 34-100
Wadowice
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym
numerem identyfikacyjny w systemie REGON:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu – 20.07.2010r,
NR KRS 0000358679. REGON – 121283990.
Dane członków zarządu:
Prezes zarządu – Magdalena Książek zam. Wyźrał 58A, 34-103 Witanowice,
Członkowie zarządu - Damian Książek zam. Wyźrał 58A, 34-103 Witanowice,
Kamil Kipiel zam. ul. Lipska 51/73, 30-721 Kraków.
Cele statutowe:
Zgodnie z § 3 statutu:
Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna umożliwiająca osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, czyli:
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.
2.
Zasady, formy i zakres działania:
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” zajmuję się głównie
świadczeniem pomocy osobom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych
z terenu Województwa Małopolskiego poprzez świadczenie różnego rodzaju
form rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. Fundacja zajmuje się również
świadczeniem pomocy prawnej, księgowej oraz merytorycznej organizacjom
pozarządowym z terenu Województwa Małopolskiego poprzez prowadzenie
m.in. doradztwa i szkoleń.
1. Cele określone w §3, Fundacja realizuje poprzez:
organizowanie i niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom
i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
2. organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej
i grupowej,
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz szkoleniowej,
4. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki,
imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne,
spektakle, koncerty, spotkania informacyjne,
5. promowanie idei wolontariatu, współpraca w tym zakresie z placówkami
oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi
oraz młodzieżą nie zrzeszoną,
6. edukowanie społeczeństwa w kierunku zapobiegania patologiom
społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na

alternatywne, społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i
jego organizacja,
7. ukazywanie piękna naszego regionu, pielęgnowanie jego kultury i
tradycji poprzez:
- organizowanie: wycieczek, spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw,
wystaw, koncertów,
- działalność artystyczną,
8. wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd.,
9. merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw
pozarządowych,
10. współpracę ze środkami masowego przekazu,
11. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami,
instytucjami i fundacjami,
12. wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
13.prowadzenie kampanii, szkoleń, spotkań promujących ekologię oraz
odnawialne źródła energii.
Fundacja prowadzi tylko działalność nieodpłatną.
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 dużą organizacją pozarządową
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 finansowoksięgowe odpowiadać będzie w zarządzie Fundacji Damian Książek, mgr
rachunkowości, który prowadzi własne biuro rachunkowo-księgowe
Pomimo krótkiego okresu działalności Fundacja zdążyła już rozpocząć
bezpłatną pomoc -udzielają jej członkowie zarządu- dla organizacji
pozarządowych z terenu Powiatu Wadowice w formie konsultacji księgowoprawnych 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 i
prywatnych osób.

3. Fundacja nie prowadziła w 2010 roku działalności gospodarczej i nie
posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców.
4. Kserokopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem są w załączeniu.
5. Informacje wysokości uzyskanych przychodów:
Wyszczególnienie przychodów patrz: poz. A, E załączonego Rachunku wyników
Przychody z działalności statutowej : 4 815,00 zł
- darowizny od osób fizycznych– 4 815,00 zł
Wynik na działalności statutowej- -3 925,71 zł
Pozostałe Przychody : 6 696,41 zł
Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej oraz gospodarczej.
6. Informacje o poniesionych kosztach
Wyszczególnienie kosztów patrz: poz. B,D,H załączonego Rachunku wyników
Koszty realizacji zadań statutowych : 8 740,71 zł
Koszty administracyjne : 1 473,41 zł
Działalność gospodarcza : 0,00 zł
Pozostałe koszty: 0,13 zł
7. Pozostałe informacje o fundacji:
a) Fundacja zatrudniała 1 pracownika na stanowisku pracownika
administracyjnego.
b) Fundacja wypłaciła wynagrodzenia na łączną kwotę 8 274,62 zł w tym 500 zł
premii.
c) Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnego wynagrodzenia z tytułu
sprawowania swojej funkcji.
d) Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
( zlecenie, dzieło).
e) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
f) Na 31.12.2010 r., Fundacja posiada 361,66 zł na rachunku bankowym
w Alior Banku o/Wadowice.
g) Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów ani nie nabywała
akcji w spółkach.
h) Fundacja nie nabywała nieruchomości.
i) Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych.
j) Informacje o aktywach i pasywach fundacji zawiera załączony Bilans oraz
Informacja dodatkowa.
Aktywa :
1. Środki pieniężne w kasie- 214,21 zł
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym-361,66 zł

3. Pozostałe należności krótkoterminowe( należna refund. wynagrodzenia
pracow. niepełnosprawnego z Pfron-2 067,12 zł
Pasywa :
1. Wynik finansowy za 2010 rok-1 597,16 zł
2. Zobowiązania publicznoprawne-1 045,83 zł
8. Fundacja nie realizowała żadnego zadanie zleconego w 2010 roku.
9.Fundacja w okresie sprawozdawczym zapłaciła podatek z tytułu umowy o
prace w wysokości-398 zł oraz złożyła PIT11 i PIT4R oraz deklarację CIT/8,
CIT8/0 CIT/D. Fundacja nie płaciła w danym okresie sprawozdawczym
żadnych innych podatków.
10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było żadnej kontroli.

