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

Sprawozdanie merytoryczne
za 2010 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 2010 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 9 uzdolnionych dzieci i młodzieży, (gimnazjalistów i
studentów), z województwa podkarpackiego.
c) Zorganizowanie zbiórki pieniędzy w ramach „Tygodnia solidarności z ubogim dzieckiem”.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w dniach od 01.06.2009 do 07.06.2009
zorganizowała zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Celem
tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dla najuboższych dzieci z naszej gminy. Podstawowym
i najważniejszym jej aspektem jest całkowicie dobrowolny udział w niej uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. To Oni pod opieką pedagogów szkolnych chodzą
z puszkami prosząc o jakikolwiek dar dla swoich, często nieznanych rówieśników, czasami dla
koleżanek, kolegów. Organizatorzy pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, dzieci,
młodzież, pedagogów, nauczycieli, mieszkańców danych miejscowości. Tegoroczna akcja
„Tygodnia” miała miejsce w Brzozowie, Humniskach, Górkach, Turzym Polu, Przysietnicy i Starej
Wsi. Fundacja nawiązała kontakt z pedagogami szkolnymi w szkołach podstawowych, gimnazjach,

i szkołach średnich. Przekazała do dyspozycji plakaty, puszki, identyfikatory, upoważnienia.
Uczniowie – wolontariusze szkół podstawowych i gimnazjów pod opieką pedagogów szkolnych
chodząc z puszkami zwracali się z prośbą do mieszkańców i gości o wsparcie dla potrzebujących
koleżanek i kolegów
Podczas tegorocznego „tygodnia” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 5867,23 zł.
Tegoroczna zbiórka miała specyficzny, trudny charakter w obliczu powodzi, która dotknęła
dziesiątki tysięcy rodzin. Przeprowadzono wiele akcji gromadzenia środków: odzieży, żywności
a przede wszystkim pieniędzy dla powodzian. Kolejna zbiórka wydawała się mało realna. Jednak
dzięki zaangażowaniu pedagogów i wolontariuszy, dzięki ich wspaniałej postawie udało się
pozyskać tak dużą kwotę. Zebraną środki fundacja w całości przekazuje na potrzeby najuboższych
i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały. Dyrektorzy szkół
i pedagodzy szkolni mają prawo wspólnie określić przeznaczenie zebranych pieniędzy.
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 2010 roku Fundacja udostępniła swój rachunek bankowy 20 osobom i utworzyła subkonta,
na których gromadzone były środki pieniężne.
f) Prowadzenie Małej Akademii Nauk.
22 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach została powołana do życia Mała
Akademia Nauk przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. Miejsce powołania
w/w akademii nie jest przypadkowe. To właśnie do tej szkoły przed wielu laty uczęszczali
założyciele fundacji. Celem wszystkich działań i poczynań prowadzonych w jej ramach było
wspieranie działalności edukacyjno- wychowawczej rodziny, szkoły i Kościoła. Naszym
pragnieniem było rozszerzenie istniejących już, a także tworzenie nowych warunków i możliwości
do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz kształtowanie ich umiejętności i postaw.
Młodym ludziom chcieliśmy zaszczepiać ideę pracy społecznej i wolontariackiej. Mamy nadzieję,

że będą wspierać kiedyś nasze działania na rzecz wybudowania i utworzenia wioski dziecięcej
w Brzozowie. Zajęcia w akademii odbywały się raz w tygodniu począwszy od września. Na
wykłady i panele dyskusyjne dotyczące ważnych tematów takich jak dobro, mądrość, dojrzałość,
wolność, szczęście, dostatek i wiele innych byli zapraszani wybitni przedstawiciele świata Kościoła,
nauki, kultury i sztuki.
g) Prowadzenie letniej szkoły języka angielskiego.
W ramach Małej Akademii Nauk odbywały się bezpłatne letnie zajęcia z języka angielskiego.
Zajęcia miały miejsce w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach od 15 lipca, w każdy czwartek. Zajęcia
języka angielskiego prowadzone były w formie wesołych zabaw i gier.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu.


Nr 1/P/2010 z dnia 08.01.2010 – w sprawie podziału środków pieniężnych.



Nr 2/P/2010 z dnia 03.02.2010 - w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.



Nr 3/P/2010 z dnia 19.03.2010 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych..



Nr 1/2010 z dnia 30.04.2010 – zatwierdzająca sprawozdanie finansowe fundacji za rok 2009.



Nr 4/P/2010 z dnia 19.04.2010 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz środków
rzeczowych.



Nr 5/P/2010 z dnia 10.06.2010 - w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.



Nr 6/P/2010 z dnia 16.08.2010 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.



Nr 7/P/2010 z dnia 01.12.2010 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.

5. Informacja o osiągniętych w 2010 r. przychodach.
L.p.

Pozycje przychodów

Wartość
przychodów
w zł

I. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej.
1.

Darowizny finansowe, w tym:

47 703,50 zł

a) darowizny finansowe od osób fizycznych – 28 573,50 zł, w tym:
- środki pieniężne zgromadzone w ramach subkont – 9 750,33 zł,
- darowizny finansowe bez określenia celu – 18 794,48 zł,
- środki przekazane przez bank z zamknięcia rachunków bankowych 28,69 zł.
b) darowizny finansowe od osób prawnych - 19 130 zł, w tym:
- środki finansowe zgromadzone w ramach subkont - 15 630,00 zł
- darowizny finansowe bez określonego celu – 3 500,00 zł
2.

Darowizny rzeczowe

3.

Wpłaty z tytułu 1% podatku, w tym:

0 zł

101 554,58 zł

- wpłaty z dopiskiem – 77 579,15 zł
- wpłaty bez dopisku – 23 975,43 zł
4.

Zbiórki publiczne, w tym:
- „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem” - 5 867,23 zł.
- Zbiórka nakrętek – 965 zł,

17 312,23 zł

L.p.

Pozycje przychodów

Wartość
przychodów
w zł

- Zbiórka pieniędzy na „Wioski dziecięce” - 10 480 zł
5.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2009 rok

6.

Nawiązki sądowe.

44 970,68 zł
800,00 zł

RAZEM:

212 340,99 zł

6. Informacja o poniesionych w 2010 r. kosztach.
L.p.

Pozycje wydatków

Wartość
wydatków w zł

I. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 170 607,65 zł
1

Świadczenia pieniężne, w tym:
- środki przekazane w ramach subkont – 94 951,38 zł,
- pomoc finansowa ubogim rodzinom – 38 165,88 zł,
- pomoc finansowa przekazana innym fundacjom – 3 300 zł,
- pomoc finansowa przekazana dla szkół z woj. Podkarpackiego – 6 779,84
zł,
- pomoc finansowa dla Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie –
1 000,00 zł.
- pomoc przekazana dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi –
1 500 zł,

150 997,10 zł

L.p.

Pozycje wydatków

Wartość
wydatków w zł

- dofinansowanie kolonii dla dzieci z ubogich rodzin – 4 800, 00 zł
- środki przekazane dla klubu sportowego Ju-Jitsu – 500,00 zł.
2.

Darowizny rzeczowe, w tym:

3 531,16 zł

- paczki mikołajkowe dla biednych dzieci – 647,59 zł,
- inne – 2 883,57 zł.

3.

Stypendia.

11 800,00 zł

4.

Koszty przeprowadzenia zbiórek pieniężnych.

5.

Inne koszty statutowe.

191,66 zł
4 087,73 zł

II. Koszty administracyjne:

1 194,64 zł

- zużycie materiałów i energii – 884,14 zł
- usługi obce – 310,50 zł
III. Pozostałe koszty operacyjne:

0 zł
RAZEM:

7. Dane o:
a) liczbie zatrudnionych
Fundacja nie zatrudnia pracowników, korzysta z pomocy wolontariuszy.
b)kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację – nie dotyczy

171 802,29 zł

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: 45 538,70 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.



do Urzędu Skarbowego – PIT-8S.
10.

W roku 2010 była w fundacji przeprowadzana kontrola z zakresu prawidłowości

rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2009. Kontrola nie wykazała
żadnych uchybień w rozliczaniu tego podatku.

Bożena Bieńczak

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

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

Brzozów, 28.01.2011 r.

