Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
36-200 Brzozów Kościuszki 23
KRS: 0000117587

Sprawozdanie merytoryczne
za 2008 rok

1. Nazwa organizacji:
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
Siedziba i adres.
36-200 Brzozów, ul. Kościuszki 23
Data wpisu do KRS.
12.06.2002 pod numerem 0000117587
REGON: 371100033
NIP: 686-15-38-460
Telefon: 013/43 440 20
Adres e-mail: fpd@vp.pl
Strona internetowa: www.fpd.org.pl
Od 2004 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Członkowie Zarządu:
• mgr Andrzej Bieńczak – prezes, zam. 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 50
• mgr Bożena Bieńczak – v-ce prezes, zam. 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 50.
Cele statutowe.
Celem Fundacji jest pomoc:
• żywnościowa,
• materialna,
• edukacyjna,
• medyczna,
• prawna
dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochrona dzieci i młodzież, które w swoim
środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto
dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialna, choroba,
innymi przyczynami.
2. Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym.
Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym, biednym, cierpiącym głód i
niedostatek, mieszkającym na terenie Podkarpacia. W ramach działalności organizujemy zbiórki
pieniędzy, między innymi podczas Tygodnia Solidarności z Ubogim Dzieckiem oraz Aukcji Dzieł
Sztuki, a także z 1% podatku. Zgromadzone środki przekazywane są na leczenie chorych dzieci,
stypendia dla uzdolnionych oraz inne cele statutowe. Ponadto Fundacja organizuje i dofinansowuje
wakacyjne kolonie dla dzieci z regionu. Fundacja współpracuje z Krośnieńskim Bractwem
Świętego Ekspedyta oraz ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Brzozowie.

W ramach nieodpłatnej działalności statutowej w 2008 roku oto co udało się zrealizować:
a) Pomoc finansowa i rzeczowa osobom potrzebującym i chorym.
Wszystkim osobom, które w tym roku zwróciły się do fundacji z prośbą o pomoc, fundacja
przekazała pomoc finansową W okresie Bożego Narodzenia dla najbiedniejszych dzieci fundacja
podarowała paczki mikołajkowe.
b) Pomoc uzdolnionym dzieciom.
Fundacja ufundowała stypendia dla 4 uzdolnionych dzieci z województwa podkarpackiego.
c) Zorganizowanie zbiórki pieniędzy w ramach „Tygodnia solidarności z ubogim dzieckiem”.
Fundacja Pomocy Dzieciom od kilku lat na przełomie maja i czerwca organizuje zbiórkę
pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem tej coraz
popularniejszej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy.
Organizatorzy pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, dzieci, młodzież, pedagogów,
nauczycieli, mieszkańców danych miejscowości. Tegoroczna akcja „Tydzień Solidarności
z Ubogim Dzieckiem” miała miejsce w dniach 26.05 – 01.06 w Brzozowie, Humniskach, Górkach,
Turzym Polu, Grabownicy, Przysietnicy i Starej Wsi. Fundacja nawiązała kontakt z pedagogami
szkolnymi w szkołach podstawowych, gimnazjach, i szkołach średnich. Uczniowie – wolontariusze
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod opieką pedagogów szkolnych
chodzili z puszkami i zwracali się z prośbą do mieszkańców i gości o wsparcie dla potrzebujących.
d) Współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjami.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak współpracuje ze szkołami i gimnazjami
z okolicznych miejscowości. Szkoły te otrzymały pomoc na zakup podręczników oraz
dofinansowanie dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.
e) Kontynuowanie akcji gromadzenia środków finansowych na leczenie osób chorych i
niepełnosprawnych poprzez udostępnienie rachunku bankowego organizacji i tworzenie subkont.
W 2008 roku Fundacja udostępniła swój rachunek bankowy 11 osobom i utworzyła subkonta
na których gromadzone były środki pieniężne.
f) Zorganizowanie aukcji charytatywnej dzieł sztuki „Z potrzeby serca”.
9 listopada o godz. 17.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w
Krośnie odbyła się już czwarta Aukcja Dzieł Sztuki na rzecz potrzebujących dzieci z regionu
Podkarpacia. Współorganizatorami aukcji byli Krośnieńskie Bractwo Świętego Ekspedyta oraz
Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie. To szczególne wydarzenie, odbywające się co dwa lata, po
raz kolejny przyciągnęło w mury Szkoły duże grono ludzi wielkiego serca, artystów i miłośników
sztuki. Tradycyjnie wręczono statuetki Świętego Ekspedyta - honorowe i prestiżowe wyróżnienie
dla osób działających na rzecz społeczności lokalnej Krosna i regionu. Głównym punktem
wieczoru była aukcja dzieł sztuki. Pod młotek poszły obrazy, grafiki, rzeźby, wyroby ze szkła i
rękodzieła otrzymane od wielu wspaniałych artystów i twórców. W sumie wylicytowano ponad 80
prac na kwotę 16 590zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na pomoc dla chorych i
niepełnosprawnych dzieci z regionu.

g) Akcja pomocowa dla dzieci z Gruzji.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak udzieliła pomocy finansowej grupie
liczącej 85 dzieci z Gruzji, która w drugiej połowie sierpnia br. przebywała w Ustrzykach Dolnych.
Dzieci, w wieku od 6 do 16 lat, przyjechały z terenów ogarniętych walkami i nie miały żadnych
rzeczy, oprócz odzieży na sobie. Na prośbę swojego rodaka - Rubena Bardanaszwili - Fundacja
zorganizowała zbiórkę pieniędzy, które zostały przekazane na zakup wyprawek dla wszystkich
dzieci - ciepłych bluz, spodki, skarpet i butów.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu.
•

Nr 1/P/2008 z dnia 03.01.2008 – w sprawie podziału środków pieniężnych.

•

Nr 2/P/2008 z dnia 10.03.2008 - w sprawie podziału środków pieniężnych .

•

Nr 3/P/2008 z dnia 03.04.2008 – w sprawie podziału środków pieniężnych.

•

Nr 1/2008 z dnia 21.04.2008 – zatwierdzająca sprawozdanie finansowe fundacji za rok
2007.

•

Nr 4/P/2008 z dnia 03.06.2008 – w sprawie podziału środków pieniężnych.

•

Nr 5/P/2008 z dnia 04.08.2008 - w sprawie podziału środków pieniężnych.

•

Nr 6/P/2008 z dnia 01.12.2008 – w sprawie podziału środków pieniężnych.

5. Informacja o osiągniętych w 2008 r. przychodach.

L.p.

Pozycje przychodów

Wartość
przychodów
w zł

I. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej.
1.

Darowizny finansowe, w tym:
a) darowizny finansowe od osób fizycznych – 28 612,17 zł, w tym:
- środki pieniężne zgromadzone w ramach subkont – 9267,60,
- darowizny finansowe bez określenia celu – 17 704,57 zł,
- środki finansowe zbierane na pomoc dla dzieci z Gruzji – 1140,00 zł
- środki finansowe zbierane na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze

49 797,17 zł

L.p.

Pozycje przychodów

Wartość
przychodów
w zł

Świetlicy Socjoterapeutycznej - 500,00 zł
b) darowizny finansowe od osób prawnych - 21 185,00 zł, w tym:
- środki finansowe zgromadzone w ramach subkont - 3 700,00 zł
- środki finansowe zbierane na dofinansowanie kolonii dla dzieci ze
Świetlicy Socjoterapeutycznej - 8 000,00 zł
- środki finansowe zbierane dla dzieci z Gruzji – 1000,00 zł
- darowizny finansowe bez określonego celu – 8 485,00 zł
2.

Darowizny rzeczowe:

1956 zł

3.

Wpłaty z tytułu 1% podatku

70 601,81 zł

4.

Zbiórki publiczne, w tym:

24 492,60 zł

- „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem” - 6 790,33
- Aukcja Charytatywna „Z potrzeby Serca” - 16 590 zł
- Zbiórka nakrętek oddanych do recyklingu – 2 112,27 zł
5.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2007 rok
RAZEM:

22 158,87 zł
169 006,45 zł

6. Informacja o poniesionych w 2008 r. kosztach.

L.p.

Pozycje wydatków

Wartość
wydatków w zł

I. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej:

112 163,36 zł

1

101 860,74 zł

Świadczenia pieniężne, w tym:
- środki przekazane w ramach subkont – 46 850,78 zł,
- pomoc finansowa ubogim rodzinom – 21 086,34 zł,
- pomoc finansowa dla Klubu Sportowego Ju-Jitsu – 400, 00 zł,
- pomoc finansowa dla dzieci z Gruzji – 4 640,00 zł,
- pomoc finansowa przekazana innym fundacjom – 7 675,00 zł,
- pomoc finansowa przekazana dla szkół z woj. podkarpackiego – 11 088,62
zł,
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej
– 10 120 zł.

2.

Darowizny rzeczowe , w tym:

5 157,84 zł

- paczki mikołajkowe dla biednych dzieci – 900,06 zł,
- plecaki przekazane gruzińskim dzieciom – 1 956 zł,
- książeczki przekazane dzieciom w szpitalach – 1 040 zł
- inne – 1 261,78 zł
3.

Stypendia.

4.

Koszty przeprowadzenia zbiórek pieniężnych.

5.

Inne koszty statutowe.

II. Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii – 1 501,92 zł
- usługi obce – 329,00 zł

3 750,00 zł
78,78 zł
1 316,00 zł
1 830,92 zł

L.p.

Pozycje wydatków

III. Pozostałe koszty operacyjne:

Wartość
wydatków w zł
400 zł

RAZEM:

114 394,28 zł

7. Dane o:
a) liczbie zatrudnionych
Fundacja nie zatrudnia pracowników, korzysta z pomocy wolontariuszy.
b)kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację – nie dotyczy
c) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą ,
Zarząd pełni swoją funkcję nieodpłatnie. Działalności gospodarczej fundacja nie prowadzi.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – nie dotyczy
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek,
Pożyczek nie udzielono.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – nie dotyczy,
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego – nie dotyczy,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – nie dotyczy,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy,
j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych,
sporządzanych dla celów statystycznych:
• wartość aktywów: 59 612,17 zł,
• wartość zobowiązań: 0 zł.
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności: nie dotyczy.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Składane deklaracje:
- do Urzędu Skarbowego – CIT-8 z załącznikiem CIT-8/0.

10.W roku 2008 nie były w fundacji przeprowadzane kontrole.
Bożena Bieńczak

....................................................................................
Andrzej Bieńczak

.......................................................
..............................................
(pieczęć fundacji)

Brzozów, 30.03.2009 r.

