SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z
DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ,,ZŁOTOWIANKA”
ZA ROK 2011
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

Złotów 2012

I.
A.

Dane Fundacji

Powstanie Fundacji
Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego 2 została
ustanowiona aktem notarialnym z dn. 04.03.2008 i wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308316
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst
jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz
873 z póź zm.) oraz statutu.
Fundacja jest organizacja pożytku publicznego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 30.12.2009 r.
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r.
Fundatorzy:
- Angelika Leszczyńska
- Katarzyna Klaczyńska.
REGON 300875953
NIP 7671656524

B.

Zarząd Fundacji (na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych
członkami byli):
Prezes – Angelika Leszczyńska zam. 77-400 Złotów, ul. Wojska Polskiego 2
Zastępca prezesa – Katarzyna Klaczyńska zam. 77-424 Zakrzewo Śmiardowo Złotowskie
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C.
1.

2.
3.
4.
5.

Cele statutowe fundacji:
prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania
życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania
i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej
udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i
materialnej, priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych
promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć sportowych i twórczych
na terenie Ziemi Złotowskiej
działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją
publiczną a partnerami społecznymi.

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w
wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof),
które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter nieodpłatny
(PKD 88.9),
b) pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną
na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci szczególnie
uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głownie poprzez
finansowanie stypendiów i nagród), które to działania jako działalność pożytku
publicznego mają charakter nieodpłatny (PKD 88.9),
c) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci
niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie leczenia bądź
rehabilitacji, które to działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter
nieodpłatny (PKD 86.9),
d) prowadzenie działalności charytatywnej, która to działalność jako działalność pożytku
publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 88.99 Z),
e) prowadzenie działalności wydawniczej, która to działalność jako działalność pożytku
publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 58.1),
f) podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, która to działalność jako
działalność pożytku publicznego ma charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 86.90 E),
g) organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących
wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowowychowawczej, które to działania jako działalność pożytku publicznego mają
charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 85.60 Z),
h) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, która to działalność jako działalność
pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD 93.19 Z),
i) promocji młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej, która to
działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (90.03 Z),
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, która to
działalność jako działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny (PKD
94.99 Z),
k) działania skupiając przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych,
zainteresowanych i wspierających cele Fundacji, która to działalność jako działalność
pożytku publicznego ma charakter odpłatny i nieodpłatny (PKD 94.99 Z).

III.

Opis działalności fundacji w okresie sprawozdawczym:

Główne kierunki działania fundacji i realizacji zadań statutowych to:
- realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych,
- realizacja zadań strategiczno – programowych,
- realizacja zadań marketingowo – promocyjnych.

I. ZADANIA STRATEGICZNO-PROGRAMOWE:
1. Zakup protezy dla podopiecznej
styczeń: Wiktoria to mała dziewczynka, która potrzebowała pomocy osób wielkiego serca.
Fundacja ,,Złotowianka" uczyniła wszystko by pomóc dziewczynce i przekazała środki
finansowe na zakup protezy dla dziewczynki.
2. Pomoc pogorzelcom
Maj: Stracili dom nad głową oraz cały dorobek życia. Fundacja ,,Złotowianka" postanowiła
wesprzeć pogorzelców materialnie jak i finansowo.
3. Zbiórka pieniędzy dla podopiecznych fundacji
Na łamach lokalnej gazety „Aktualności Lokalne” pojawiły się kolejne artykuły i apele o
wsparcie finansowe osób, którym trudna sytuacja rodzinna nie pozwala korzystać z opieki,
leczenia i rehabilitacji.
4. Sportowa sobota i bezpieczny festyn Złotowianki
wrzesień: impreza promująca zachowanie bezpieczeństwa, połączona w mini- warsztatami
plastycznymi, malowaniem twarzy, pokazem grupy antyterrorystycznej oraz loterii fantowej.
Całość dochodu przekazana na cele statutowe Fundacji.
5. Projekt ,,Stańmy na nogi" –
Grudzień: Celem projektu było zorganizowanie nieodpłatnego dwutygodniowego cyklu zajęć
usprawniania wieloprofilowego dla 20 osób niepełnosprawnych w wieku od 1 roku do 50 lat,
opartego na wdrożeniu w ramach rehabilitacji INNOWACYJNEJ METODY TERAPII
GALILEO w Ośrodku Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie. Projekt realizowany w
terminie:07 – 20 XII.2011
6. Projekt ,,Elfy Św. Mikołaja"Grudzień: W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję przygotowania paczek od Św.
Mikołaja dla podopiecznych Fundacji oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu
złotowskiego oraz z gminy Łobżenica. Łącznie projektem objętych zostało 50 dzieci
niepełnosprawnych z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, o różnym rodzaju i
stopniu niepełnosprawności.
7. Wydanie ,,Poradnika opiekuna osoby niepełnosprawnej":
Grudzień: Poradnik skierowany jest dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
znajdują się w nim artykuły napisane przez terapeutów, psychologów, rehabilitantów oraz
informację gdzie osoby niepełnosprawne szukać mogą
pomocy.

8.

Pchli targ

Grudzień: czyli wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Za grosze sprzedawaliśmy odzież
i naczynia, zabawki i obrusy, kalendarze i buty. Wszystko, co od ludzi fundacja otrzymała, co
przekazali członkowie rady fundacji. Cały dochód z Pchlego targu przeznaczony jest na
naszych podopiecznych i kolejne działania fundacji.
9. Gwiazdkowy RynekGrudzień: To już kolejna edycja imprezy wprowadzającej Złotowian w świąteczną atmosferę.
Jak co roku można było posłuchać kolęd, obejrzeć świąteczną szopkę, oraz odwiedzić
świąteczne kramy.Na pamiątkę można było też nabyć ręcznie robione ozdoby świąteczne.
Wielkim powodzeniem cieszyły się nasze propozycje kulinarne: gwiazdkowy grzaniec szedł
jak woda, podobnie pieczone jabłka, pierogi i barszcz. Na deser serwowano różne rodzaje
ciast, kawę, herbatę.
10. Do końca 2011 roku Fundacja udostępniła 262 subkonta.
11. Przeprowadzenie zbiorki publicznej na rzecz podopiecznych Fundacji
II.

ZADANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE

- wydanie materiałów promujących Fundacje (ulotki, plakaty)
-modernizacja strony www fundacji
-spotkania z włodarzami miasta i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

III.

1. UCHWAŁA NR 1/01/2011 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji
,,Złotowianka"
2. UCHWAŁA NR 1/04/2011 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji
,,Złotowianka"
3. UCHWAŁA NR 1/05/2011 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji
,,Złotowianka"
4. UCHWAŁA NR 2/05/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania

merytorycznego

Fundacji

,,Złotowianka"

jako

Organizacji

Pożytku

Publicznego za rok 2012
5. UCHWAŁA NR 3/05/2011 w sprawie przydzielenia zysku netto za rok 2010 na
działalność statutową Fundacji ,,Złotowianka"
6. UCHWAŁA NR 1/07/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
7. UCHWAŁA NR 1/08/2011 w sprawie dofinansowania wyjazdu drużyny piłkarskiej na
zawody sportowe
8. UCHWAŁA NR 2/08/2011 w sprawie dofinansowania pogorzelców

9. UCHWAŁA NR 1/09/2011 w
,,Złotowianka"

sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji

