Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok ___2018____
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM „BO W NAS JEST MOC”
Kraj:

Województwo:

Powiat:

POLSKA

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OSTROWIECKI

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

OSTROWIEC ŚW.

ŻURAWINOWA

2

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

---------------

OSTROWIEC ŚW.

27-400

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

667058663

bownasjestmoc@wp.pl

---

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:
---------------------------------------

3. REGON:

369678578

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

09.03.2018

Imię i nazwisko
JUSTYNA DOROTA MARYNOWSKA
TOMASZ KRZYSZTOF MARYNOWSKI

5. Nr KRS:

0000722910

Funkcja
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
Celami Fundacji jest:
1)
pomoc społecznej i charytatywna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, rodzin i osób, działalność charytatywna, działania na
rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i chorych, pomoc socjalna, promocja i organizacja wolontariatu,
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz
jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej
wymienionej działalności.;
2. Cel Fundacja realizuje poprzez następujące cele szczegółowe:
1) działalność charytatywna;
2) działalność pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w
zakresie opieki i pomocy społecznej, leczenia, promocji zdrowia, oświaty i wychowania chorych dzieci,
młodzieży i osób dorosłych i/lub dzieci pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
3) pomoc w leczeniu dzieci i osób chorych;
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) inicjowanie, wspieranie, finansowanie nowatorskich rozwiązań w następujących dziedzinach: leczeniu,
ochronie praw i wolności dzieci i osób, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej;
7) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, w celu ich
leczenia, prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami
społeczeństwa;
8) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
10) działalność na rzecz i w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
11) rozwijanie i umacnianie podstaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży;

12) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
13) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
15) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;
16) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
18) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
19) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
20) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
21) działalność na rzecz i w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
22) działalność na rzecz i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
23) działalność na rzecz i w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
24) działalność na rzecz i w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
25) działalność na rzecz i w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
26) działalność na rzecz i w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
27) działalność na rzecz i w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
28) działalność na rzecz i w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
29) działalność na rzecz i w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
30) działalność na rzecz i w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
31) działalność na rzecz i w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
32) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
33) działalność na rzecz i w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
34) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
35) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w
zakresie określonym w pk 1-35
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
1.

Fundacja realizuje swoje cele szczegółowe poprzez m.in.:
1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy
organizowane w sieci Internet za pośrednictwem stron internetowych i portali społecznościowych, zbiórki do
puszek, organizowanie licytacji charytatywnych;
2) Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami
fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;

Fundacja
1) Od dnia podpisania porozumienia nr 0001 były prowadzone licytacje charytatywne na grupie FB "Ostrowiecki
bazarek charytatywny Fundacji "Bo w nas jest moc"" oraz były prowadzone dla Podopiecznych Fundacji
zbiórki pieniężne na portalu pomagam.pl. Fundacja zgłosiła dwie zbiorki publiczne na zbiórkę funduszy na
leczenie swoich Podopiecznych. Przeprowadzono zbiórki do puszek podczas Sportowego Weekendu Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz podczas „Ciastka dobroci” na Rynku Ostrowieckim. Fundacja rozstawiła puszki
kwestowe również w kilku punktach często odwiedzanych przez ludzi tj. sklepach, zakładach usługowych,
kawiarni.
2) Fundacja uczestniczyła w organizacji „Ciastka Dobroci” razem z samorządem gminnym i powiatowym ( udział
w organizacji brali również radni Rady Miasta Ostrowca Św. i radni Rady Powiatu Ostrowieckiego). Podczas
tego przedsięwzięcia odbywającego się na Rynku Ostrowieckim, Fundacja wraz z ww. radnymi organizowała
kiermasz ciast, ozdób świątecznych i pluszaków. Fundusze były zbierane do puszek kwestowyh.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
1) Otwarcie rachunku w Alior Bank Spółka Akcyjna
2) Umowa z PayU S.A. na świadczenie usług
3) Umowa nr 24/UK/KOOWES/2018 ustalająca warunki świadczenia wsparcia w formie usług księgowych
związanych z udzieleniem pomocy de minimis podmiotu ekonomii społecznej- uczestnika projektu „KieleckoOstrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z Fundacją „PEStka”
4) Złożenie Wniosku o dofinansowanie w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw
5) Zgłoszenie Zbiórki Publicznej dla Szymona Sternika
6) Umowa nr 26/1/ORG o udzielenie mikrodotacji w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw
– III edycja realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – przekazanie 4450 zł na zakup zestawu
komputerowego i drukarki.
7) Podpisanie Porozumienia nr 0001 w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielenia pomocy przez Fundację
Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w nas jest moc”
8) Od dnia podpisania porozumienia nr 0001 były prowadzone licytacje charytatywne na grupie FB "Ostrowiecki
bazarek charytatywny Fundacji "Bo w nas jest moc"" oraz były prowadzone dla Podopiecznych Fundacji
zbiórki pieniężne na portalu pomagam.pl.
9) Umowa o świadczenie usług bankowych i prowadzenie rachunków z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna
10) Podpisanie Porozumienia nr 0002 w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielenia pomocy przez Fundację
Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w nas jest moc”
11) Udział w Ostrowieckich Biegach Niepodległości Członka Zarządu Tomasza Marynowskiego w reprezentacyjnej
koszulce Fundacji. Bieg dedykowany Podopiecznemu Fundacji Antosiowi Plewińskiemu.
12) Podpisanie Porozumienia nr 0003 w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielenia pomocy przez Fundację
Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w nas jest moc”
13) Zgłoszenie Zbiórki publicznej dla Igi Pietruszki
14) Zbiórka do puszek dla Podopiecznego Szymona Sternika w trakcie Sportowego Weekendu Ostrowca
Świętokrzyskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. w dniach 1516.12.2018 roku
15) Współorganizacja „Ciastka Dobroci” (kiermasz ciast, ozdób świątecznych i maskotek) dla Igi Pietruszka, które
odbyło się 21.12.2018 roku na Rynku w Ostrowcu Św. Zbiórka do puszek.
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
NIE
X
TAK
odpowiednie)
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
----------

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii,
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował
uchwał)

1) Uchwała nr 1/2018 Zarządu Fundacji „Bo w nas jest moc” z dnia 15.03.2018 roku w sprawie
przyjęcia Polityki Rachunkowości Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Bo w nas jest
moc”.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
22.422,71
17.130,04

a. Przychody z działalności statutowej

22.422,71

17.130,04

b. Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

0,00

0,00

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

0,00

0,00

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

0,00

0,00

- Ze środków budżetu państwa

0,00

0,00

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

e. Ze spadków, zapisów

0,00

0,00

f. Z darowizn

17.972,71

17.130,04

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) (dotacja)

4450,00

0,00

2. Informacja o źródłach przychodów

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

0,00

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 0,00
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
4.786,39
0,00

a. Koszty realizacji celów statutowych

4.786,39

0,00

b. Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 0,00
itp.)
0,00
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
0
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

0

0,00

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
0
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
0
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenie

0

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 0
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 0
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

0

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

0

X

TAK

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
1) 8,52 zł w Alior Bank
2) 34.757,84 zł w Banku Pekao

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 0,00
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu oraz wysokości kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek

środki

0

0

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
Aktywa
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 34.766,36
sporządzanych dla celów statystycznych

0,00

Zobowiązania
0,00

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
----------

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
----------

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
NIE
X
TAK
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
----------

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
----------

…………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

