Warszawa, dn. 05 maj 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za rok 2013
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
(Dz.U. z 20 lutego 2013 r., poz.234)

A. DANE REJESTROWE
1.

Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

2.

Data utworzenia: 23.11.1998 r.

3.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.08.2001 r.

4.

Data uzyskania statusu OPP: 01.04.2004 r.

5.

Numer KRS: 0000037904

6.

Numer Regon: 014902795

7.

Numer NIP: 118-14-28-385

8.

Okres sprawozdawczy obejmuje czas od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

9.

Skład organu kontroli i nadzoru organizacji w okresie sprawozdawczym:
Rada Fundacji:
Stan na 1 stycznia 2013 r.:
Beata Tyszkiewicz – Przewodnicząca Rady Fundacji
Irena Piłatowska-Mądry – Członek Rady Fundacji
Andrzej Lichosik – Członek Rady Fundacji
od 29 kwietnia 2013 r. do chwili obecnej:
Janusz Dobrowolski – Przewodniczący Rady Fundacji
Irena Piłatowska-Mądry – Członek Rady Fundacji

10. Skład organu zarządzającego organizacją w okresie sprawozdawczym:
Zarząd Fundacji:
Stan na 1 stycznia 2013 r.:
- Stanisław Kowalski – prezes Zarządu

od 30 kwietnia 2013 r. do chwili obecnej:
- Stanisław Kowalski – prezes Zarządu
- Małgorzata Altewęgier – wiceprezes Zarządu
- Anna Popek – członek Zarządu
- Grażyna Grudowska – członek Zarządu

11. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje:
Minister Zdrowia
Minister Pracy i Polityki Społecznej

B. CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności
pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które
mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność
zatrudnienia i obronność kraju.

2.

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) wypoczynek dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwo i ochrona ludności;
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24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

C. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI:
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie
następujących rodzajów przedsięwzięć:
1)

naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także
poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy
stypendialnych;

2)

oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie
wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty
europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i
międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;

3)

kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa
kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz
na stypendia artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego
rodzaju imprez kulturalnych;

4)

dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji
zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;

5)

ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali,
zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup
lekarstw;

6)

pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i
rodzin na poziomie standardów europejskich;

7)

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez
organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;

8)

w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele
wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, jak również
organizowanie akcji lub imprez na rzecz realizacji powyższych celów;

9)

kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych
i kościelnych osób prawnych;
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10) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na
podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia
sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak
również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek
dla dzieci i młodzieży.

D. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO:
Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego, obejmują zadania w zakresie:
ochrony i promocji zdrowia (86.90.E)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
działalności charytatywnej (88.99.Z)

1.

Opis głównych działań podjętych przez Fundację

1.

Opis działalności pożytku publicznego

Działalność Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” polega na organizowaniu bezpośredniej pomocy
dzieciom chorym i niepełnosprawnym poprzez kompleksową obsługę subkont, których liczba na dzień
31.12.2013 r. wynosi:
22.650
subkont. Na subkontach gromadzone są środki finansowe
z przeznaczeniem na kosztowne operacje, długoterminowe leczenie i rehabilitację, zakup lekarstw
i sprzętu rehabilitacyjnego.
W 2013 roku Fundacja poniosła wydatki związane z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji
podopiecznych na łączna kwotę 112.073.506,46 PLN, z czego kwota:
91.822906,83 PLN została sfinansowana ze środków pochodzących z wpłat 1% podatku OPP 2010-2013,
18.161.017,07 PLN – sfinansowana z darowizn celowych
2.089582,56 PLN – darowiznami pochodzącymi ze zbiórek publicznych.
Fundacja nie pobiera prowizji ani od darczyńców, ani opiekunów podopiecznych. 100% środków
zgromadzonych na subkontach podopiecznych pozostaje do ich dyspozycji. Fundusze te są przez nich
wykorzystywane po przedstawieniu stosownych dokumentów księgowych (faktura, rachunek).
Każdego dnia refundowanych jest średnio 4.050 szt. rachunków, faktur i innych dokumentów księgowych
nadsyłanych przez rodziców, opiekunów podopiecznych, miesięcznie 81.000 szt. dokumentów, rocznie
972 000 szt.
W ramach działalności statutowej pożytku publicznego Fundacja prowadzi bezpłatną rehabilitację w
Ośrodku Bezpłatnej Rehabilitacji AMICUS, Ośrodku Bezpłatnej Rehabilitacji BIOMICUS oraz bezpłatny
pobyt podczas trwających turnusów rehabilitacyjnych w fundacyjnym lokalu zakwaterowań przy ul.
Pańskiej 96.
Z pomocy Ośrodka Amicus przy ul. Słowackiego 12 w 2013 roku skorzystało 602 podopiecznych. 182
podopiecznych skorzystało z bezpłatnych dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych z czego 55
turnusów obejmowało również bezpłatne zakwaterowanie w lokalu zakwaterowań przy ul. Pańskiej 96.
Ośrodek Amicus w 2013 roku przyjmował dziennie średnio 40 dzieci - podopiecznych Fundacji.
01.09.2013 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” uruchomiła drugi ośrodek bezpłatnej
rehabilitacji – Ośrodek Biomicus przy ulicy Pańskiej 96 w Warszawie. Z pomocy Ośrodka Biomicus w 2013
roku (wrzesień-grudzień) skorzystało 130 podopiecznych, (dodatkowo w tym czasie odbywały się
codziennie otwarte zajęcia z artterapii i zajęcia dla rodziców podopiecznych). 55 podopiecznych
skorzystało z bezpłatnych dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych z czego 24 turnusów obejmowało
również bezpłatne dwutygodniowe zakwaterowanie w lokalu zakwaterowań przy ul. Pańskiej 96. Ośrodek
Biomicus w 2013 roku (wrzesień-grudzień) przyjmował średnio 43 dzieci dziennie- podopiecznych
Fundacji.
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Fundacji stara się wychodzić naprzeciw, podejmując działania w kierunku rozszerzenia zakresu bezpłatnej
rehabilitacji o kolejne, wyspecjalizowane ośrodki rehabilitacyjne. Darmowe zakwaterowanie podczas
turnusu rehabilitacyjnego w lokalach zakwaterowań stanowi dużą ulgę dla rodzin niepełnosprawnych
dzieci, które nie muszą opłacać drogich noclegów w stolicy, dzięki czemu więcej funduszy zostaje im na
potrzeby związane z leczeniem dzieci. Dzięki dogodnej lokalizacji wybudowanych i zaplanowanych przez
Fundację placówek rehabilitacyjnych (niedaleka odległość od stacji metra) opiekunowie wraz ze swymi
niepełnosprawnymi dziećmi, bardzo często poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, są w stanie bez
większych problemów samodzielnie dojechać na zajęcia. Osoby spoza Warszawy dzięki zakwaterowaniu w
fundacyjnych lokalach zakwaterowań, znajdującym się w pobliżu fundacyjnych ośrodków
rehabilitacyjnych, mają szansę na szybkie dotarcie na rehabilitację.
Fundacja jest organizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz podopiecznych wspomagających działania
rodziców w pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitacje swoich dzieci: pikniki, festyny, koncerty
charytatywne, maratony sportowe itp. W zakresie prowadzonej działalności statutowej w ramach Klubu
Myszki Norki prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe dla niepełnosprawnych dzieci – Norka Dance, Kino
Myszki Norki, Szkółki Piłkarskie. Tego typu inicjatywy wykorzystujące postać pluszowej Myszki Norki
pozwalają nieść pomoc podopiecznym Fundacji poprzez zabawę z dziećmi zdrowymi.
Na działania związane z organizacją pomocy statutowej i realizację zadań pożytku publicznego, w tym na
organizowanie pomocy statutowej w ramach Centrum Charytatywnego „Koniczynka”, Ośrodka
Rehabilitacji AMICUS, Ośrodka Rehabilitacji BIOMICUS, lokalu zakwaterowań przy ul. Pańskiej 96 oraz na
wymienione wcześniej projekty częściowo dofinansowywane z dotacji budżetowych, projekty własne oraz
inne przedsięwzięcia statutowe na rzecz podopiecznych i innych osób niepełnosprawnych, Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wydatkowała w 2013 roku 5.230.750,23 PLN.
Fundacja w 2013 roku otrzymała dotacje ze środków publicznych w łącznej kwocie 1.477.162,66 PLN na
przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności statutowej oraz kwotę 13.781,46 PLN jako
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Projekty statutowe dofinansowane w 2013 roku z budżetu państwa - łączna wartość dofinansowań
1.477.162,66 PLN, łączna wartość wkłady własnego Fundacji 1.557.076,54 PLN.

Impreza mikołajkowa „Mikołaju, nie zapomnij o nas”
61.400 PLN dofinansowanie z PFRON; 9.000 PLN wkład własny Fundacji.
Impreza kulturalna przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych z okazji mikołajek w celu
rozwijania form integracji społecznej osób niepełnosprawnych i wspierająca ich rozwój.


Muzeum „Poza Ciszą i Ciemnością” – edycja 2013
40.000 PLN dofinansowanie z MKiDN; 17.000 PLN wkład własny Fundacji.
Działania gwarantujące osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w
muzeum i galerii; warunków dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki.
Projekt promuje aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i
społecznym poprzez zniesienie ograniczeń w odbiorze otaczającej ich przestrzeni.



Punkt Poradnictwa Psychologicznego i Społeczno-Prawnego
59.364 PLN dofinansowanie z PFRON; 6.596 PLN wkład własny Fundacji.
Stworzenie punktu bezpłatnego poradnictwa psychologiczno-społeczno-prawnego dla rodziców i
opiekunów osób niepełnosprawnych. Konsultacje mające na celu dostarczanie informacji,
pogłębianie umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami, aktywizację, wzmacnianie
motywacji do działania.



Gabinet bezpłatnej rehabilitacji
198.953,40 PLN dofinansowanie z PFRON; 21.805 PLN wkład własny Fundacji.
Działania zapewniające beneficjentom kompleksową opiekę i wielokierunkową rehabilitację w
ośrodkach bezpłatnej rehabilitacji. Zwiększanie samodzielności, wspieranie rozwoju, poprawa
stanu zdrowia, sprawności, kondycji i funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.



Szkolenia dla członków rodzin dzieci niepełnosprawnych
50.299.20 PLN dofinansowanie z PFRON; 6.986 PLN wkład własny Fundacji.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Zwiększanie aktywności życiowej i
zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenie umiejętności pracy z
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osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w
procesie rehabilitacji.


Teatr „Poza Ciszą i Ciemnością” – edycja 2013
50.000 PLN dofinansowanie z MKiDN; 19.400 PLN wkład własny Fundacji.
Organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dostosowanych do potrzeb osób
niewidomych, niedowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, głuchoniewidomych.



Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS
981.373,46 PLN dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego, ze środków PFRON;
1.476.289,54 PLN wkład własny Fundacji.
Dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.



Gabinet bezpłatnej rehabilitacji
35.772,60 PLN dofinansowanie z PFRON pozostające do rozliczeni na 2014 r.

Fundacja w 2013 roku realizowała ponadto projekty statutowe własne - w całości finansowane ze
środków statutowych Fundacji. Łączna wartość zaangażowanych środków w projekty statutowe własne
wyniosła w 2013 roku 665.791,15 PLN.


Dzień Matki – 46.229,69 PLN wkład własny Fundacji
Uroczyste spotkanie zorganizowane dla mam podopiecznych połączone z koncertem, mające na
celu sprawienie radości kobietom w pełni oddanym na co dzień opiece nad chorymi dziećmi.



Klub Myszki Norki – 451.025,45 PLN wkład własny Fundacji
Działania integrujące dzieci niepełnosprawne i zdrowe, wyrównujące szanse
w dostępie do kultury, edukacji i sportu, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dzieci z
niepełnosprawnością. Działania szerzące postawy akceptacji i otwartości wobec osób
niepełnosprawnych od najmłodszych lat.
Organizowanie bezpłatnych zajęć oraz imprez dla dzieci w wielu miastach całej Polski. Są to
m.in. zajęcia edukacyjne (np. Podróże z Myszką Norką, Spotkania z pasjami) i artystyczne (np.
Twórcze zabawy, Spotkania z muzyką), zabawy na placach zabaw (np. Kinderplaneta, Fiku
Smyku, Hulakula, Inca Play), a także warsztaty taneczne, teatralne i fotograficzne oraz szkółki
piłkarskie i siatkarskie w różnych miastach. Na wszystkich zajęciach realizowana jest w pełni
idea integracji – uczestniczą w nich dzieci niepełnosprawne i zdrowe, które aktywnie angażują
się we wspólne działania.



Zabawy mikołajkowe dla podopiecznych –100.231,34 PLN wkład własny Fundacji
Imprezy kulturalne przygotowane dla dzieci niepełnosprawnych w różnych miastach w Polsce,
mające na celu rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych i wspieranie ich
rozwoju.



Pozostałe projekty – 68.304,67 PLN.

W 2013 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” uzyskała oprócz przychodów finansowych również
przychody niefinansowe w łącznej kwocie 793.252,19 PLN, na które złożyły się m.in.: otrzymane
nieodpłatnie ogłoszenia prasowe umożliwiające podopiecznym Fundacji umieszczanie apeli na łamach
gazet, sprzęt do rehabilitacji dla podopiecznych, artykuły pielęgnacyjne i chemii gospodarczej, artykuły
spożywcze, zabawki. Otrzymywane dary są przekazywane podopiecznym Fundacji zgodnie z ich
zapotrzebowaniem.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku: cały kraj
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek
w okresie sprawozdawczym

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
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1.

Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły
i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej:
FUNDACJA NIE PROWADZIŁA WW PLACÓWEK.

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w
okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji:
Osoby fizyczne:

22 650

Osoby prawne:

29

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w
okresie sprawozdawczym
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
1)

działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej
(94.99.Z).
Działalność ta polega organizowaniu bezpośredniej pomocy dzieciom chorym
i niepełnosprawnym poprzez kompleksową obsługę subkont. Na subkontach gromadzone są
środki finansowe z przeznaczeniem na kosztowne operacje, długotrwałe leczenie
i rehabilitację, zakup lekarstw i sprzętu medycznego.

2)

działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
Fundacja prowadzi bezpłatną rehabilitację dla swoich podopiecznych w Ośrodku
Rehabilitacji AMICUS, mieszczącym sie przy ul Słowackiego 12 w Warszawie.
W 11 gabinetach Ośrodka prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna,
psychologiczna, sensoryczna, terapia wspomagająca rozwój techniką EEG Biofeedback.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku: cały kraj
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego
i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego:
Tak
Nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego:
W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizowała projekt „Poza Ciszą
i Ciemnością”, dzięki któremu osoby niepełnosprawne sensorycznie: niesłyszące i niewidome
mają możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym.
Działalność odpłatna dotyczyła:
- redakcji opisów audiodeskrypcyjnych do eksponatów Muzeum w Wilanowie.

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego: cały kraj
4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą :
Tak
Nie

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą", działając jako jedyna w kraju na tak szeroką skalę, nie
pobiera prowizji ani od darczyńców, ani od rodziców podopiecznych. W celu pozyskania środków
na swoją działalność oraz na pomoc dla dzieci wydajemy pięknie opracowane książki
i kalendarze. Naszymi autorami i ilustratorami są wyłącznie polscy twórcy.
1) wydawanie książek (58.11.Z);
2) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej: cały kraj

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
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E. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1.

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem
wyników / zysków i strat):

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego:
c) przychody z działalności gospodarczej:
d) przychody finansowe:
e) pozostałe przychody (inne przychody operacyjne)

149 937 604,05 zł
144 160 679,56 zł
3 500,00 zł
276 006,47 zł
5 126 046,62 zł
371 371,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

2.2.

Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach
w
publicznych

tym:

2.3.

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł
535 958,06 zł
0,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł

Ze źródeł prywatnych ogółem:

25 125 407,16 zł
0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

9 286 915,01 zł

c) z darowizn od osób prawnych

12 999 280,25 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

2.4.

535 958,06 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

wa) ze składek członkowskich
tym:

117 719 843,61 zł

2 839 211,90 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem
składników majątkowych)

0,00 zł

Z innych źródeł (m.in. darowizny niefinansowe)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
na pierwszy dzień roku sprawozdawczego
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

121 097 526,19 zł

97 627 595,09 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt. II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te
działania
Lp.

Działanie

Kwota

a)

Refundacje kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego i innych zgodnie z Porozumieniem zawartym z
podopiecznymi.

b)

Nakłady na budowę i wyposażenie Ośrodka BIOMICUS ul. Pańska 96
wraz z miejscami parkingowymi, nakłady na zakup i wyposażenie lokalu
bezpłatnych zakwaterowań Klaudyny 6, nakłady na budowę Ośrodka
CEMICUS ul. Grzybowska 9A

91 822 906,83 zł

5 804 688,26 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane
przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku
publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie
sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

Cel szczegółowy

Kwota

Niziński Jan - osteosarcoma, nowotwór kości piszczelowej lewej nogi
Zakup leku Mepact 12 fiolek

Dutka Błażej- wrodzona wada serca
Operacja serca w Munster

Nawara Sonia- mózgowe porażenie dziecięce
Zakup samochodu w celu transportu Podopiecznej na leczenie i rehabilitacje w
pozycji leżącej

Bułat Bartosz - wrodzony obustronny brak kości piszczelowych
Leczenie i pobyt w West Palm Beach

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
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4.

Informacje o poniesionych kosztach w okresie
sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym
ogółem:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej
działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności
w

gospodarczej

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

133 440 724,56 zł

91 822 906,83 zł

129 025 696,98 zł

91 822 906,83 zł

3 500,00 zł

0,00 zł

187 422,75 zł

0,00 zł

31 635,29 zł

0,00 zł

4 004 819,67 zł

0,00 zł

164501,09 zł

0,00 zł

tym:

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

5.

870 370,18 zł

Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
5.3. Wynik działalności gospodarczej:
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
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F. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
z podatku dochodowego od osób
prawnych

TAK

z podatku od nieruchomości

TAK

z podatku od czynności
cywilnoprawnych

NIE

z podatku od towarów i usług

NIE

z opłaty skarbowej

NIE

z opłat sądowych

NIE

z innych zwolnień, jakich?
………………………………………………….

NIE

nie korzystała

nie

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie
z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na
szczególnych zasadach prawa własności lub prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje
jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące
prawo:

NIE

własność

NIE

użytkowanie wieczyste

NIE

najem

NIE

użytkowanie

NIE

użyczenie

NIE

dzierżawa

NIE

nie korzystała

NIE

G. PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy:
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy
(etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

20 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty:
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12
miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

18,12 etatów

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej:

150 osób

2. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy:
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz
organizacji, niezależnie od tego, czy SA to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie,
pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele
władz organizacji)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
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H. WYNAGRODZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym:
a) z tytułu umów o pracę:
wynagrodzenie zasadnicze:
w
tym:

nagrody:

3.275.295,48 zł
1.775.154,71 zł
1.666.681,34 zł
81.571,50 zł

premie:

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód):
b) z tytułu umów cywilnoprawnych:

26.901,87 zł
1.500.140,77 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego:

1.724.302,14 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego:

3.500,00 zł

w
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego:

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji:
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenia zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne :
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne:
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej:

1.720.802,14 zł
0,00 zł

9.407,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.559,37 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:

10.890,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:

0,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne:
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
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I.

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO
POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

J.

K.

-

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego:

NIE

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej:

NIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne:

L.

NIE

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub
co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Ł.

Lux Maior Sedeka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 212

100% udziałów

„Platonium” Sp. z o.o. – obecna nazwa Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomiańskiej 5

100% udziałów
Fundacja nie jest
fundatorem
fundacji

1.

Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

2.

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym:
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI KWOT ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH
Wyszczególnienie
Środki pieniężne
z tego:
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
2) inne środki pieniężne
3) inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Stan na koniec roku:
obrotowego
poprzedniego
105 750 979,70 zł

68 215 470,96 zł

3 270 014,05

15 006 765,00 zł

102 480 965,65

53 208 705,96 zł

0,00 zł

0,00
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M.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI
– Noble Bank obligacje CHF/PLN The Royal Bank Of Scotland z 2011 r. 7.000.000,00 zł
–Obligacje Noble Securities S.A. Obligacje Seria Pp3-Iv Getin Noble Bank S.A. 15.000.000,00 zł
– Certyfikaty inwestycyjne -Open Finance Obligacje Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych 14.773.734,40 zł

N.

INFORMACJA O OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI
W 2013 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zakupiła 100% udziałów w Spółce „Platonium” Sp. z o.o.
– obecna nazwa Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o.o. o łącznej wartości 10.000 PLN.

O.

INFORMACJA O DANYCH O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH I ŚRODKACH
TRWAŁYCH,
W 2013 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” poniosła nakłady na rzeczowe składniki aktywów
trwałych, na które złożyły się przede wszystkim :
nakłady na końcowe prace adaptacyjne oraz zakup kompleksowego wyposażenia drugiego Ośrodka
Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 w Warszawie, którego oddanie do użytkowania nastąpiło we
wrześniu 2013 roku (2.586.652,89 PLN),
nakłady na roboty budowlane i prace wykończeniowe w trzecim obiekcie – Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS
(2.599.423,89 PLN) – prace budowlane zostały dofinansowane ze środków pochodzących z dotacji w
ramach

dofinansowania

obiektów

służących

rehabilitacji,

w

związku

z

potrzebami

osób

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
nakłady na zakup i wyposażenie lokalu zakwaterowań przy ul. Klaudyny 6 w Warszawie, który zapewni
bezpłatne zakwaterowanie podopiecznym Fundacji i ich opiekunom (819.613,32 PLN).
Wszelkie poniesione w 2013 roku nakłady na środki trwałe i środki trwałe w budowie związane były wyłącznie
z nieodpłatną działalnością statutową pożytku publicznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Fundacja w 2013 roku otrzymała w darowiźnie środki trwałe w postaci lokali biurowych wraz z miejscami
postojowymi, z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań statutowych pożytku publicznego. Wartość
otrzymanej darowizny w kwocie 3.749.000,00 PLN zwiększyła częściowo wartość środków trwałych w
budowie, a częściowo bezpośrednio środków trwałych oraz drugostronnie rozliczenia międzyokresowe
przychodów, podlegające rozliczeniu w czasie proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.

P.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH I SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH.
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 161.518,14 zł wynikające z:
- PIT-4R za XII płatny w I/2014 zobowiązanie w kwocie

43.894,00 zł

- Składek ZUS za XII płatny w I/2014 zobowiązanie w kwocie

77.707,57 zł

- Podatek CIT-8 za 2013 r. zobowiązanie w kwocie
- Podatek VAT-7K ZA IV kw.2013
- Podatek VAT należny do roz. w przyszłych okresach

865,00 zł
34.107,00 zł
4.944,57 zł
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Ustawowy termin płatności ww. zobowiązań budżetowych przypada na 2014 rok. Na dzień sporządzenia
sprawozdania zobowiązania z tytułu CIT-8/2013, pit-4R oraz ZUS zostały w całości zapłacone. Zobowiązanie z
tytułu podatku VAT-7K za IV kw. 2013 roku zostało uregulowane w kwocie 34.107,00 PLN, dnia 15.04.2014
r. została złożona korekta tejże deklaracji, w wyniku której nastąpił wzrost zobowiązania za IV kw. 2013 roku
do kwoty 38.707,00 PLN. Różnica została uregulowana tego samego dnia 14.04.2014 r.

Zarząd Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Stanisław Kowalski – prezes Zarządu

…………………………………………..…………………….

Małgorzata Altewęgier – wiceprezes Zarządu

…………………………………………..…………………….

Grażyna Grudowska – członek Zarządu

…………………………………………..…………………….

Anna Popek – członek Zarządu

…………………………………………..…………………….

Warszawa, dn. 05.05.2014 r.

W załączeniu:
1.

Odpisy uchwał Zarządu podjętych w 2013 r.
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