Załącznik nr 2
Gdańsk, dnia 25.03.2009r.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
„Serce” im. Janusza Korczaka od 31.03.2008 do 31.12.2008r.
na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50 , poz. 529) oraz na
podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z póź. zm.)

I.

Dane Fundacji

1. Nazwa Fundacji : Fundacja „Serce” im. Janusza Korczaka
2. Siedziba i adres: Gdańsk 80-307, ul. Abrahama 56
3. Data wpisu do KRS: 31.03.2008r.
4. Nr KRS: 0000301475
5. REGON: 220589382
6. Dane członków Zarządu:
Prezes – Grażyna Kubaszewska, zam. Gdańsk 80-704, ul. Lenartowicza 18/A/7
7. Określenie celów statutowych fundacji
- Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, edukacja, opieka i pomoc społeczna dla dzieci
i rodzin, w szczególności związanych z Domem im. J. Korczaka Regionalną Placówką
Opiekuńczo - Wychowawczą w Gdańsku – Oliwie.
II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.
Fundacja w 2008 roku zorganizowała dwa koncerty charytatywne wraz ze zbiórką
publiczną, z których dochód został przeznaczony na dofinansowanie do zakupu
urządzeń do nowopowstającej hydroterapii w Domu im. J. Korczaka Regionalnej
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku w kwocie 17.948,15 zł.

Koncerty odbyły się 21 czerwca i 14 grudnia 2008r. w Sopocie w Sali
Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej
Na rzecz dzieci zagrała orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod
kierownictwem Pana Wojciecha Rajskiego.
Fundacja zakupiła również urządzenia do Sali Doświadczania Świata wysokości
5.000,00 zł i przekazała jako darowiznę rzeczową dzieciom z Domu im. J.
Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.
W czasie wakacji Fundacja byłą współorganizatorem wypoczynku letniego
dla dzieci z Domu im. J. Korczaka w Pucku, a także wycieczek wakacyjnych do
Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, Jednostki Wojskowej 49 Pułku
Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim, Ośrodka Szkolenia Policji w złotej
karczmie oraz Westerplatte.
Fundacja aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu w pozyskiwaniu
wolontariuszy na rzecz dzieci z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-wychowawczej w Gdańsku. Efektem tych działań było podpisanie 20
porozumień. Przedstawiciele fundacji wraz z wolontariuszami brali udział w
pozyskiwaniu

kandydatów

na

rodziny

zaprzyjaźnione

oraz

zawodowe

niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępczej. W wyniku tych starań
pozyskano 4 rodziny zaprzyjaźnione dla dzieci z Domu im. J. Korczaka oraz 4
zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze dla 6 dzieci, w tym jedna rodzina jest
obecnie w trakcie szkolenia kwalifikacyjnego

przez Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy.
W październiku odbył się grill dla 20 wolontariuszy zaangażowanych w
pracę na rzecz Fundacji. W listopadzie wydrukowaliśmy 500 sztuk folderów
Fundacji
w celach marketingowych (1%).
III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru

przedsiębiorców

Krajowego

Nie dotyczy
IV.

Odpis uchwał Zarządu Fundacji
Zarząd Fundacji nie podjął żadnej uchwały

Rejestru

Sądowego.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnionych ich źródeł
( np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych w
tym z

budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń

realizowanych przez fundacje w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów
tych świadczeń:
- darowizny pieniężne – 10.425,30 zł
- zbiórka publiczna – 19.370,82 zł
VI.

Informacja o poniesionych kosztach

a) realizacji celów statutowych : 24.322,15 zł
b) koszty administracyjne:
•

zużycie materiałów i energii (zakup kwiatów, druk folderów) –
599,01 zł

VII.

•

usługi obce (telefony, ogłoszenia w prasie) – 1.882,93 zł

•

pozostałe- 226,00 zł

Dane o
a) liczbie zatrudnionych: Fundacja nie posiada pracowników
zatrudnionych na etacie
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: nie
wypłacono żadnych wynagrodzeń
c) wysokości

rocznego

lub

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i
innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia: 0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia na umowy zlecenia: 0,00 zł
e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: 0,00 zł
f)

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku : 0,00 zł

g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów
lub nabytych akcji w spółkach prawach handlowego ze
wskazaniem tych spółek : 0,00 zł

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości
kwot wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto
i)

nabytych pozostałych środków trwałych: nie nabyto

j)

wartości

aktywów

i

zobowiązań

fundacji

ujętych

we

właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla
celów statystycznych – nie dotyczy
VIII.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności.

W 2008 roku Fundacja nie prowadziła zleconej działalności.
IX. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych

a

także

informacje

w

sprawie

składanych

deklaracji

podatkowych.
Nie dotyczy
X. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli w fundacji.

