SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

1)

Dane rejestracyjne Fundacji:

a) Nazwa Fundacji: Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy,
b) Siedziba Fundacji: ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków,
c) Adres Fundacji: ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków,
d) Aktualny adres do korespondencji: ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków,
e) Adres poczty elektronicznej: biuro@fundacja-sm.org,
f) Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.11.2001 r.,
g) Numer KRS: 0000055578,
h) Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 350571668,
i) Dane członków zarządu Fundacji:
Stefan Chłopicki – Prezes Zarządu, zam. ul. Fieldorfa-Nila 9/148, 31-209 Kraków,
Barbara Grabiec – Wiceprezes Zarządu, zam. ul. Dunin Wąsowicza 22/40, 30-035 Kraków,
Małgorzata Tokarz – Członek Zarządu, zam. ul. Boh. Wietnamu 6/63, 31-477 Kraków,
j) Określenie celów statutowych Fundacji:
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy jako organizacja pożytku publicznego
jest organizacją, której celem jest opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie
rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne i wieku starczego, oraz
upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane
i inne schorzenia neurologiczne.
2)

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów

statutowych:
Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz osób cierpiących na stwardnienie rozsiane
i inne przewlekłe schorzenia poprzez działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego, jak
i działalność odpłatną pożytku publicznego.
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Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:


Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu,



Udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację
i opiekę nad chorymi w domu,



Ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające
w szczególności na: prowadzeniu wypożyczalni i punktu napraw sprzętu
rehabilitacyjnego i sportowego,



Organizowanie zajęć sportowych i turnusów rehabilitacyjnych,



Organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane
i inne schorzenia neurologiczne,



Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,



Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji.

Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:


Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu.



Udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację
i opiekę nad chorym w domu.



Ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające
w szczególności na:
 organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
 sprzedaż i dystrybucji sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego,
sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych,
 prowadzenie wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego,
 organizowanie zajęć sportowych i turnusów rehabilitacyjnych,
 popularyzacja twórczości osób niepełnosprawnych,
 organizowanie plenerów malarskich oraz prowadzeniu galerii dzieł sztuki,
 sprzedaż preparatów ziołowych i zdrowej żywności,
 organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie
rozsiane i inne schorzenia neurologiczne,
 prowadzenie wydawnictwa zajmującego się problematyką opieki i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,
2

 organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych
schorzeniom narządu ruchu, w szczególności stwardnieniu rozsianemu i innym
schorzeniom neurologicznym,
 współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji.
Informacja dotycząca realizacji celów statutowych:


Prowadzenie Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne dla Chorych na Stwardnienie
Rozsiane „Ostoja" oraz Opieka i rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane:

W terminach styczeń - grudzień przeprowadzono 24 dwutygodniowe turnusy opiekuńczorehabilitacyjne i rehabilitacyjne, w których uczestniczyły osoby z całej Polski chore na SM
i inne schorzenia. W trakcie pobytu uczestnicy turnusów objęci byli całodobową opieką,
rehabilitacją i wsparciem psychologicznym. Każdy uczestnik turnusu objęty był indywidualnym
programem terapeutycznym łącznie z instruktarzem ćwiczeń celem kontynuowania rehabilitacji
w domu. Równocześnie prowadzona była grupa wsparcia oraz warsztaty rozwojowe
i artystyczne.
W terminach październik - grudzień przeprowadzono 5 dwutygodniowych turnusów
opiekuńczych dofinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego, w których wzięło udział
60 niesamodzielnych mieszkańców województwa małopolskiego wytypowanych przez Gminy
do udziału w projekcie
Zorganizowano 3 trzytygodniowe pobyły rehabilitacyjno-opiekuńcze dla 29 osób
ze stwardnieniem rozsianym o niskich dochodach z terenu Polski, dofinansowane ze środków
zgromadzonych przez Fundację w ramach akcji „Przekaż 1% podatku”.
Zorganizowano 8 sześciotygodniowych dziennych zajęć usprawniających dofinansowanych
z PFRON, w których wzięło udział 95 osoby. W ramach zajęć uczestnicy korzystali
z codziennej rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz wsparcia psychologicznego.
Ponadto w Centrum Ostoja odbywały się warsztaty dla 130 osób chorych na stwardnienie
rozsiane w ramach projektu współfinansowanego z środków unijnych „Wsparcie osób
ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”.


Działalność oświatowa:

W roku 2014 przeprowadzono szkolenia opiekunek w kierunku nauki podstaw
pielęgniarstwa, rehabilitacji i psychologii, oraz dla opiekunek zatrudnionych w specjalistycznych
usługach dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzono przeszkolenie w zakresie
prowadzenia treningów umiejętności społecznych.
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Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętych celami
Fundacji:

W 2014 r. podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja współpracowała z Gminą Kraków
i z Urzędem Wojewódzkim. Była m.in. partnerem Miasta Kraków w realizacji zadań własnych
Gminy w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
Fundacja realizowała zadanie Urzędu Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych
w sprawie zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym i chorym.
W okresie 2014 r. objęto opieką ponad 700 podopiecznych.
Fundacja realizowała zadanie publiczne Wojewody Małopolskiego w zakresie pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób.
W zakresie wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych Fundacja ściśle
współpracuje ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w Małopolskim Sejmiku Organizacji Osób
Niepełnosprawnych, szczególnie z: Krakowska Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych,
Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.
Szczególny charakter ma współpraca z Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Kraków,
gdzie chorzy na SM korzystają z Poradni dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
i inne schorzenia neurologiczne narządu ruchu. W ramach poradni przyjmują neurolodzy,
psycholodzy i logopedzi. Nasi podopieczni zrzeszeni są w prowadzonym przy TWK kole
chorych na SM, którego spotkania odbywają się przy ul. Józefa 5.


Prowadzenie pozostałej działalności statutowej:

W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym Fundacja prowadzi wypożyczalnie sprzętu
rehabilitacyjnego.

Sprzęt

rehabilitacyjny

jest

naprawiany na

miejscu

w

warsztacie

lub w domach chorych. W 2014 r. z usług wypożyczalni skorzystało 505 osób. Największym
zainteresowaniem cieszyły się łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule
łokciowe, rowery rehabilitacyjne i ortezy.
Przy ul. Józefa 5 działa wypożyczalnia rowerów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz punkt
sprzedaży detalicznej sprzętu rehabilitacyjnego w ramach kontraktu z NFZ prowadzony przez
osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.
Umożliwiamy pozyskiwanie środków na leczenie i rehabilitację w ramach prowadzonych
indywidualnych subkont dla chorych na SM.
Fundacja prowadzi Agencję Pośrednictwa Pracy „AS", za pośrednictwem której zatrudnienie
znalazły 103 osoby poszukujące pracy oraz uzyskało fachową poradę 21 pracodawców.
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Pozostała działalność Fundacji:

Z okazji Światowego dnia Chorego w dniu 11 lutego 2014 roku zorganizowano pielgrzymkę
autokarową dla chorych do Częstochowy, gdzie uczestniczyło 50 osób.
Dnia 7 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne związane ze zbliżającymi się
świętami Wielkanocnymi. Zorganizowano konkurs na najładniejszą pisankę, w której wzięli
udział wszyscy uczestnicy spotkania, gdzie było 30 osób.
Dnia 14 września 2014 roku zostało zorganizowane spotkanie integracyjne „Siepraw bez
barier” zorganizowane wspólnie z Gminą Siepraw z okazji święta patronki Fundacji bł. Anieli
Salawy, która urodziła się w Sieprawiu. Wspólnie uczestniczono w uroczystej Mszy św. oraz
pikniku na stadionie sportowym z udziałem 200 osób z Krakowa, Sieprawia, Olkusza, Wieliczki.
Imprezy integracyjne zostały zakończone „spotkaniem opłatkowym” w dniu 13 grudnia 2014
roku, gdzie uczestniczyło 100 osób. Spotkanie rozpoczęto uroczystą Mszą św. w Kościele
Karmelitów na Piaskach przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Po Mszy św. Odbył się koncert
kolęd w wykonaniu krakowskiego chóru „Hejnał”. Po koncercie goście przeszli do Domu
Plastyka przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie, gdzie nawzajem złożono sobie życzenia, jak
i połamano się opłatkiem, po czy wszyscy usiedli do wigilijnego stołu. Podczas spotkanie
wigilijnego odbył się koncert jazzowy oraz wspólnie śpiewano kolędy, niespodzianką było
przybycie św. Mikołaja.
3)

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych:

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie miały miejsca zdarzenia prawne, które
w działalności Fundacji miałyby istotny wpływ na sytuację finansową.

4)

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:

Uchwała nr 1/2014:
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o kontynuowaniu programu dofinansowanych pobytów
rehabilitacyjno-opiekuńczych w Centrum „Ostoja” w Woli Batorskiej niezamożnym chorym ze
stwardnieniem rozsianym ze środków zebranych w ramach akcji „przekaż 1% podatku”
i zatwierdził zasady dofinansowania.
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Uchwała nr 2/2014
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o dofinansowaniu w ramach działalności statutowej
w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy zł) Poradni dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane prowadzonej
przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Uchwała nr 3/2014
Zatwierdza się Bilans Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy sporządzony na
dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 7 295 641,83 zł.
Uchwała nr 4/2014
Zarząd Fundacji postanowił przystąpić do III otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy
społecznej w 2014 roku ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego na organizację turnusów
opiekuńczych w Centrum „Ostoja” w terminie zgodnym z ogłoszeniem.
Uchwała nr 5/2014
Zarząd Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy postanowił przystąpić do
ogłoszonego przez PFRON konkursu XV z projektem „Kompleksowa rehabilitacja osób ze
schorzeniami narządu ruchu” w terminie do 15 października 2014 roku.
Uchwała nr 6/2014
Zarząd Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy postanowił, że sprawozdanie
finansowe Fundacji jako mikro jednostki zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt.4, art.47 ust. 4 pkt 4, art.48
ust.3, art.48a ust.3, art. 48b ust 4 lub art.49 ust.4 (Dz.U. z 2013 poz 330 ze zm.) ustawy o
rachunkowości składać się będzie z:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
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5)

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.

spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy):
pożytku

8 795 095,86

Dotacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,

5 104 130,56

Przychody

z

działalności

statutowej

nieodpłatnej

publicznego

um. nr. W/I/497/SO/67/2013, um.nr W/I/534/SO/70/2013
Pozostałe dotacje

1 322 469,96

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2 127 709,93

Darowizny pieniężne

129 281,52

Refundacja z PFRON

97 786,70

Refundacja z Grodzkiego Urzędu Pracy

13 617,19

Nawiązki sądowe
Pozostałe przychody

6)

100,00
45 652,34

Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach

celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:

503 749,33

Świadczenie usług opieki nad chorymi w domu

127 211,01

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
Sprzedaż turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacyjno-

33 843,92
250 493,00

Pielęgnacyjnym dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja”
Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i sprzedaż książek o tematyce

92 201,40

choroby stwardnienia rozsianego
Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:

991 798,13

Świadczenie usług opieki nad chorymi w domu

202 659,14

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
Sprzedaż turnusów rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacyjno-

44 644,05
639 423,55

Pielęgnacyjnym dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja”
Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i sprzedaż książek o tematyce

105 071,39

choroby stwardnienia rozsianego
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7)

Działalność gospodarcza:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
8)

Informacje o poniesionych kosztach na:

a)

realizację celów statutowych:

b)

administrację:

524 333,62

c)

działalność gospodarczą:

nie dotyczy

d)

pozostałe koszty:

112 840,74

9)

Dane o zatrudnieniu w Fundacji:

a)
b)

łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji:
liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem na zajmowane
stanowiska:
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

c)

8 214 560,07

30 osób
30 osób
nie dotyczy

Fundacja w okresie sprawozdawczym zatrudniła także na umowy cywilno-prawne 458 osób.
10)
a)
b)
c)
d)
e)

11)
a)

b)

12)

Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
Wynagrodzenia brutto:
Nagrody:
Premie:
Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji,
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia:
wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

1829,33

nie dotyczy

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

Wynagrodzenia brutto z umów zlecenia:

13)

1 052 804,82
0,00
0,00
0,00
nie dotyczy

4 637 846,13

Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według

ich wysokości:
Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym pożyczek pieniężnych.
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14)

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Lokata w kwocie: 1 000 000,00 zł
15)

PKO Bank Polski

Dane o nabytych obligacjach:

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabywała obligacji.
16)

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa

handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie jest objęta udziałami lub nabytymi akcjami
w spółkach prawa handlowego.
17)

Dane o nabytych nieruchomościach:

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła nieruchomości.
18)

Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:

Zestaw komputerowy

5 774,00

Remont kominów (ulepszenie środka trwałego)

17 926,62

Razem środki trwałe:

23 700,62

19)

Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa trwałe

3 199 024,02

Rzeczowe aktywa trwałe

3 199 024,02

Aktywa obrotowe

2 968 625,91

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

74 127,78

Należności krótkoterminowe

72 635,82

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

2 818 623,55

w tym: Lokata

1 000 000,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 238,76
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20)

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Zobowiązania krótkoterminowe:

174 649,86

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

16 351,19

Zobowiązania z tytułu podatków

27 444,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

35 237,73

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe zobowiązania

3 731,12
91 885,82

Zobowiązania krótkoterminowe zostaną rozliczone w wymaganym terminie tj. w styczniu 2015
roku.
21)

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

oraz wynik finansowy tej działalności:
Dotacje zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe

6 426 600,52

Dotacje rozliczono w kwocie:

6 214 101,14

Wynik finansowy:

212 499,38

Nierozliczona kwota dotacji 212 499,28 zostanie rozliczona w 2015 roku.
22)

Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R

9 873,00

Podatek od towarów i usług VAT-7

1 024,00

Podatek dochodowy od osób prawnych –CIT

16 547,00

Razem zobowiązania podatkowe:

27 444,00

Zobowiązania podatkowe z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatek od
towarów i usług VAT-7 zostały zapłacone w wymaganym terminie tj. w styczniu 2015 roku.
Podatek dochodowy od osób prawnych- CIT został zapłacony w czerwcu 2015 roku
w związku ze złożeniem korekty CIT- 8.
23)

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

W styczniu 2015 roku zostały złożone deklaracje VAT-7 za miesiąc grudzień 2014 roku,
deklaracja Pit-4R za 2014 rok, a także deklaracja CIT-8 za 2014 rok, którą złożono w marcu
2015 roku.
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24)

Informacja o przeprowadzonych kontrolach:

W Fundacji w dniach od 15.04.-06.06.2014 została przeprowadzona kontrola z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenia uprawnień
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie
rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń
społecznych.
Wynik kontroli: Wydano zalecenia pokontrolne.
Dnia 17.11.2014 r. odbyła się kontrola sprawdzająca organizatora turnusów rehabilitacyjnych
prowadzona przez MUW w Krakowie.
Wynik kontroli: Ocena pozytywna z drobnymi uchybieniami formalnymi.

Kraków dnia 29.06.2015
Sporządził:
Gł. Księgowa

Zatwierdził:
Prezes Zarządu – Stefan Chłopicki ………………………….

Wiceprezes Zarządu – Barbara Grabiec……………..………
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