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

Sprawozdanie merytoryczne
za 2012 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.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją, która pomaga dzieciom
i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Podkarpacia.
Oto jak pomagamy:


wypłacamy zapomogi dla najbiedniejszych rodzin,



dofinansowujemy leczenie i rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych,



fundujemy stypendia dla najbardziej uzdolnionych,



dofinansowujemy turnusy kolonijne dla dzieci,



jako organizacja pożytku publicznego udostępniamy numer konta do wpłat dla konkretnych
beneficjentów z dopiskiem,



umożliwiamy wpłaty dla konkretnych beneficjentów z 1% podatku.

W ramach działalności statutowej w 2012 roku oto, co udało się zrealizować:
a) Zbiórka pieniędzy na budowę Wioski dziecięcej podczas Mistrzostw Świata w żużlu na
lodzie „Ice Racing”
W dniach 28.01.2012-29.01.2012r odbyła się zbiórka pieniędzy na budowę Wioski
Dziecięcej w Brzozowie. Akcja zorganizowana została podczas Mistrzostw Świata w Żużlu
na Lodzie - „Ice Racing” w Sanoku. Grupa dziewcząt i chłopców kwestowała z puszkami na
arenie sportowej. Dzięki współpracy z organizatorami eliminacji do mistrzostw świata oraz
wolontariuszami z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku udało nam się zebrać kwotę
1 180 zł.
b) 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.
c) Bal charytatywny w Rzeszowie
18 lutego 2012 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbył się bal charytatywny
przez Lions Club Rzeszów. Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tym balu i
wylicytowania 5 prac otrzymanych od artystów. Uzyskane z licytacji środki w kwocie 7 100
zł została przekazane na budowę Wioski Dziecięcej w Brzozowie.
d) Pomoc uzdolnionym dzieciom.
Fundacja Pomocy Dzieciom ufundowała stypendia dla absolwentek I Liceum
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, które podjęły naukę na
studiach wyższych w roku akademickim 2012/2013.
e) Zorganizowanie zbiórki pieniędzy w ramach „Tygodnia solidarności z ubogim
dzieckiem”.
W dniach od 28.05.2012 do 03.06.2012 po raz kolejny odbyła się akcja pod hasłem
„Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja ta, jak co roku, prowadzona była na
terenie gminy Brzozów we współpracy z pedagogami szkolnymi oraz wolontariuszami
z poszczególnych szkół. Udało się zebrać 5 594,69 zł. Uczniowie przeprowadzili zbiórkę
pieniędzy, która została przeznaczone na pomoc dla najbardziej potrzebujących kolegów
i koleżanek ze szkoły.
f) 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.
g) Kontynuowanie akcji gromadzenia środków finansowych na leczenie osób chorych i
niepełnosprawnych poprzez udostępnienie rachunku bankowego organizacji i tworzenie
subkont.
W 2012 roku Fundacja udostępniła swój rachunek bankowy 30 osobom i utworzyła
subkonta, na których gromadzone były środki pieniężne.

h) Nagrody dla uczniów na zakończenie roku.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak ufundowała nagrody książkowe
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowie, Zespołu Szkół nr 2 w Humniskach oraz dla
uczniów Gimnazjum nr 1 w Brzozowie. Nagrody za łączną kwotę 488,82 zł. przyznano dla
najlepszych uczniów, którzy wyróżnili się systematyczną pracą osiągnięciami w nauce
i sporcie oraz wrażliwością społeczną. Nagrody książkowe otrzymali również uczestnicy
Teatru Profilaktycznego.
i)

Wypoczynek letni dla dzieci.

Fundacja, aby umożliwić niektórym dzieciom letni odpoczynek, dofinansowała wyjazd
nad morze w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w oparciu o program profilaktyczno –
terapeutyczny w zakresie problematyki alkoholizmu oraz innych uzależnień.” Z wyjazdu
tego skorzystały dzieci – uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brzozowie
i Przysietnicy.
j) Aukcja dzieł sztuki RCKP Krosno.
W dniu 30.10.2012 r. przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy i aukcję dzieł sztuki
w trakcie widowiska tanecznego „O kobietach. Dla kobiet”, który odbył się w Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Środki pieniężne zebrane w czasie tej imprezy
w całości zostały przekazane na budowę Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie,
której opiekunem jest Fundacja. Łączna kwota zebranych środków pieniężnych ze zbiórki
i licytacji dzieł sztuki to 4 384,71 zł.
k) ) Gromadzenie środków na budowę „Wioski Dziecięcej”
2 czerwca 2012 rozpoczęła się realizacja wieloletniego marzenia fundatorów - budowa
Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie. Pragniemy wybudować i przekazać domy
sierotom biologicznym i społecznym, ofiarom przemocy, kobietom w ciąży, samotnym
matkom. Dzięki naszym Darczyńcom i Ofiarodawcom udało nam się wybudować 2 budynki
w stanie surowym.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu.
•
•
•
•
•
•

Nr 1/P/2012 z dnia 04.01.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych.
Nr 2/P/2012 z dnia 13.02.2012 - w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.
Nr 1/2012 z dnia 10.02.2012 – zatwierdzająca sprawozdanie finansowe fundacji za rok
2011.
Nr 3/P/2012 z dnia 12.03.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych.
Nr 4/P/2012 z dnia 25.05.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz środków
rzeczowych.
Nr 5/P/2012 z dnia 20.06.2012 - w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.

•
•
•
•

Nr 6/P/2012 z dnia 25.07.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.
Nr 7/P/2012 z dnia 24.08.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych.
Nr 8/P/2012 z dnia 11.10.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych .
Nr 9/P/2012 z dnia 14.12.2012 – w sprawie podziału środków pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych.

5. Informacja o osiągniętych w 2012 r. przychodach.
L.p. Pozycje przychodów

Wartość
przychodów
w zł

I. Przychody z działalności statutowej statutowej.
56 005,66 zł

1.

Darowizny finansowe, w tym:
a) darowizny finansowe od osób fizycznych – 52 855,66 zł, w tym:
- środki pieniężne zgromadzone w ramach subkont – 27 263,44 zł,
- darowizny finansowe bez określenia celu – 25 559,85 zł,
- środki przekazane przez bank z zamknięcia rachunków bankowych –
32,37 zł.
b) darowizny finansowe od osób prawnych – 3 150 zł, w tym:
- środki finansowe zgromadzone w ramach subkont – 3 150,00 zł

2.

Darowizny rzeczowe (materiały na budowę „wioski dziecięcej”)

3.

Wpłaty z tytułu 1% podatku, w tym:
- wpłaty z dopiskiem – 270 886,61 zł
- wpłaty bez dopisku – 56 589,49 zł

327 476,10 zł

4.

Zbiórki publiczne, w tym:
- „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem” – 5 594,69 zł.
- Zbiórka pieniędzy na „Wioski dziecięce” – 46 935,02 zł

52 529,71 zł

5.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 rok

78 111,78 zł

6.

Nawiązki sądowe

RAZEM:

18 233,20 zł

500 zł
532 856,45 zł

6. Informacja o poniesionych w 2012 r. kosztach.
L.p. Pozycje wydatków
I. Koszty działalności statutowej:
1

Świadczenia pieniężne, w tym:
- środki przekazane w ramach subkont – 312 310,37 zł,
- pomoc finansowa ubogim rodzinom – 41 260 zł,
- pomoc finansowa przekazana innym fundacjom – 1 399,97 zł,
- pomoc finansowa przekazana dla szkół z woj. Podkarpackiego – 5 842,16
zł,

Wartość
wydatków w zł
374 058,15 zł
360 812,50 zł

L.p. Pozycje wydatków
2.

Darowizny rzeczowe.

3.

Stypendia.

4.

Koszty przeprowadzenia zbiórek pieniężnych.

5.

Inne koszty statutowe.

II. Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii – 997,17 zł
- usługi obce – 418,50 zł
- podatki i opłaty – 36,00 zł
RAZEM:

Wartość
wydatków w zł
1 838,81 zł
8 500 zł
108 zł
2 798,84 zł
1 451,67 zł

375 509,82 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: 453 621,00 zł,
• wartość zobowiązań: 11 326,61 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-8C.

10.

W roku 2012 w fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.
Bożena Bieńczak

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

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

Brzozów, 20.03.2013 r.

.......................................................

