SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „JESTEŚMY BLISKO”
Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE
ZA ROK 2014

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 ze zm.)

I. DANE REJESTROWE
1) Nazwa:

Fundacja „JESTEŚMY BLISKO”.

2) Siedziba i adres:

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c.

3) Strona www:

www.jestesmyblisko.pl

4) E-mail:

fundacja@jestesmyblisko.pl

5) Rejestracja:

05.03.2010 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
Rejestr
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS: 0000350393.

6) REGON:

260414800

7) Status OPP:

Fundacja Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
28.11.2012 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

8) Organ nadzoru:

Minister Pracy i Polityki Społecznej.
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9) Zarząd:

Iwona Dobosz – Prezes Zarządu Fundacji
Katarzyna Kusa – Wiceprezes Zarządu Fundacji

10) Cele statutowe Fundacji:
1.

Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej,
2. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
3. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5. Działalność charytatywna,
6. Ochrona i promocja zdrowia,
7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granica,
8. Pomoc społeczna,
9. Wspieranie nauki, oświaty i wychowania, w szczególności nauki i edukacji w
zakresie medycyny i ochrony zdrowia,
10. Działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia, w szczególności
w zakresie chorób nowotworowych.
11) Sposób realizacji celów statutowych Fundacji:
1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4. zakup leków i środków medycznych,
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia
codziennego,
6. pomoc finansową i rzeczową,
7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10. fundowanie stypendiów,
11. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy
społecznej,
12. przekazywanie darowizn dla placówek oświatowych i wychowawczych oraz
funduszy stypendialnych,
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13. organizowanie pomocy, w szczególności finansowej i rzeczowej dla domów dziecka
oraz systemu opieki zastępczej,
14. przekazywanie środków osobom i instytucjom zajmującym się wspieraniem osób
będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
15. wspieranie ustawicznego leczenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów,
rehabilitantów oraz innego personelu medycznego, w celu zapewnienia
profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie, w szczególności
wdrażania nowych rozwiązań w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji,
16. wspieranie zakładów opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania nowych technologii
diagnostycznych i terapeutycznych niezbędnych dla poprawy wyników leczenia,
17. wspieranie badań naukowych w dziedzinie medycyny, w szczególności w zakresie
onkologii,
18. wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej,
sposobów leczenia i rehabilitacji, w szczególności w zakresie onkologii.
Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

II. ORGANY FUNDACJI
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym stanowiły:
Iwona Dobosz – Prezes Zarządu
Katarzyna Kusa – Wiceprezes Zarządu
W roku 2014 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.
Rada Fundacji:
W okresie od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w skład Rady Fundacji „JESTEŚMY
BLISKO” wchodzili:
Małgorzata Wypychewicz – Prezes Rady Fundacji
Katarzyna Wypychewicz – Wiceprezes Rady Fundacji
Michał Wypychewicz – Członek Rady Fundacji

III. PODJĘTE DZIAŁANIA PRZEZ FUNDACJĘ W ZAKRESIE JEJ DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
W roku 2014 Fundacja „Jesteśmy Blisko” skupiła swoją działalność na pozyskiwaniu środków
finansowych, które zostały przeznaczone na realizację działań w zakresie ochrony i promocji
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zdrowia, wspierania zdolnej młodzieży i dzieci, pomocy społecznej w zakresie poprawy
warunków bytowych i socjalnych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała następujące działania:
1. Wsparcie w postaci zakupu sprzętu medycznego:
• zakup aparatów słuchowych dla podopiecznych Fundacji.
• Zakup nowoczesnego aparatu USG
dla włoszczowskiego
Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego we Włoszczowie
2. Ochrona zdrowia:
• Dofinansowanie zabiegów operacyjnych, rehabilitacji, leczenia.
• Akcja prozdrowotna skierowana do kobiet i mężczyzn . W wyniku działań
Fundacji Jesteśmy Blisko (kampania promocyjna, organizacja i sfinansowanie) z
bezpłatnych badań osteoporozy skorzystało 547 mieszkańców powiatu
włoszczowskiego.
• Wspieranie lokalnych inicjatyw promujących ochronę zdrowia – między innymi
ogólnopolskiej akcji „Mam haka na raka”, w którą co roku angażuje się młodzież
z włoszczowskich liceów,
• Organizacja spotkania profilaktycznego „Rozmawiajmy o zdrowiu”, którego
tematem przewodnim była osteoporoza.
3. Wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji ( dysfunkcyjnych, niepełnych,
wielodzietnych, itp.)
• Stworzono pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Czarncy. –
Fundacja przekazała 6 zestawów komputerowych.
• Akcja: komputer i Internetem dla ucznia - Fundacja przekazała 10 rodzinom z
powiatu włoszczowskiego zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz
roczny bezpłatny dostęp do Internetu.
• Przyłączenie się do akcji „Spełniamy marzenia” – w rezultacie ufundowano 72
paczki z prezentami dla dzieci i młodzieży.
• Akcja Powitanie Lata 2014 – przyznano nagrody dla najzdolniejszych uczniów z
powiatu włoszczowskiego – ufundowano nagrody w postaci: tabletów, rolek,
hulajnogi z akcesoriami i wyjazdów na obóz nad morze (10-cioro dzieci
pojechało do Krynicy Morskiej)
• Akcja dożywianie dzieci – Fundacja pokrywa koszty wyżywienia w szkołach i
internatach dla 8 dzieci.
• Współorganizacja zabawy choinkowej dla ponad 100 dzieci z najuboższych
rodzin.
• Zorganizowanie wielkiego koncertu charytatywnego pod hasłem „Podaruj
dzieciom łazienkę” podczas którego zbierano środki na budowę czterech łazienek.
4. Pomoc rzeczowa w postaci:
a. wyposażenia do domu,
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b.
c.
d.
e.

artykułów żywnościowych,
środków higienicznych,
odzieży dla najbardziej potrzebujących,
opału na zimę.

5. Działania edukacyjne:
a. udział w akcji „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” skierowanej do
uczniów klas pierwszych z powiatu włoszczowskiego,
b. happeningu „Obudź się” skierowanego do kobiet, zorganizowanego przez lokalne
stowarzyszenie

IV. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. DANE FINANSOWE
Na dzień bilansowy Fundacja „JESTEŚMY BLISKO” posiadała środki pieniężne, zgromadzone
na rachunku bankowym w kwocie: 125 703,97 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 14,17 zł. obejmują koszty
administracyjne związane z użytkowaniem domeny internetowej rozliczane w czasie.
Fundusz statutowy na 31.12.2014 stanowił fundusz założycielski w wysokości 20 000,00 zł. W
roku 2014 nie nastąpiły zmiany w wielkości funduszu statutowego Fundacji.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2014 stanowił kwotę: 43 336,02 zł., będącą nadwyżką
przychodów nad kosztami. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego zwiększy przychody roku 2015.
Dodatni wynik finansowy z roku 2013 w wysokości: 59 255,71 zł. zwiększył przychody roku
2014.
Fundacja odnosi otrzymane dotacje, ze wskazaniem darczyńcy na konkretnego podopiecznego,
na rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu wydatkowania otrzymanych środków. Z
chwilą poniesienia wydatku rozpoznaje przychód i koszt działalności statutowej.
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem uzyskanych w roku 2014:
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, z tego:
• darowizna od osób fizycznych na działalność statutową

-

342 998,13 zł.
119 588,25 zł.
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• darowizna od osób prawnych na działalność statutową
• przychody z 1% podatku (bez wskazania podopiecznego,
bądź ze wskazaniem podopiecznego w części wydatkowanej)
• zbiórka publiczna (w części wydatkowanej)
• nadwyżka przychodów nad kosztami za 2013 rok

-

114 897,45 zł.

-

39 793,12 zł.
9 463,60 zł.
59 255,71 zł.

Pozostałe przychody w tym:
• wartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrzymanej
licencji na program komputerowy

-

3 075,00 zł.

-

3 075,00 zł.

Przychody finansowe w tym:
• odsetki od środków na rachunku bankowym

-

18,08 zł.
18,08 zł.

Razem przychody

-

346 091,21 zł.

Przychody Fundacji stanowią otrzymane środki pieniężne z tytułu wpłat darowizn na działalność
statutową od osób fizycznych, prawnych oraz środki pieniężne pochodzące z darowizn
celowych i zbiórek publicznych.
Przychody statutowej działalności celowej lub przychody uzyskane w drodze zbiórki publicznej,
uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź
sfinansowania zakupu usług bądź zakupu sprzętu medycznego.
Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania
środków.
W roku 2014 Fundacja „Jesteśmy blisko” otrzymała w postaci: datków, wpłat, darowizn
niepieniężnych łącznie wartość: 300 670,69 zł., z których wartość 235 732,61 zł. została
wykazana w rachunku wyników, jako przychody a pozostała część w kwocie: 64 947,08 zł.
zostanie rozpoznana w latach następnych.
Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.
1. Koszty realizacji działań statutowych:
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego w tym:
- świadczenia pieniężne, pomoc społeczna, zakupy usług
dla podopiecznych
- finansowanie leczenia, rehabilitacji i zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego dla podopiecznych
- akcja prozdrowotna (profilaktyczne badania na osteoporozę)
- akcja edukacyjna dla dzieci „Pierwszaki bezpiecznie do szkoły”
- akcja choinkowa „Spełniamy marzenia” (paczki świąteczne dla dzieci)

283 125,85 zł.
283 125,85 zł.
104 515,30 zł.
117 639,90 zł.
20 720,58 zł.
494,46 zł.
- 9 686,70 zł.
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- akcja sfinansowania zakupu kolonii dla uzdolnionych dzieci
pochodzących z biednych rodzin
- koncert charytatywny pod hasłem „Podaruj dzieciom łazienkę”
- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych
• Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
pożytku publicznego

- 14 990,00 zł.
- 1 569,71 zł.
- 13 509,20 zł.

-

0,00 zł.

2. Koszty administracyjne
• zużycie materiałów
• usługi księgowe
• opłaty bankowe
• usługi informatyczne i drukarskie
• czynsz
• usługi pocztowe
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

-

19 629,34 zł.
1 795,80 zł.
738,00 zł.
454,40 zł.
12 334,29 zł.
285,00 zł.
946,85 zł.
3 075,00 zł.

Razem koszty

-

302 755,19 zł.

Koszty statutowej działalności celowej lub koszty związane ze zbiórkami publicznymi
odnoszone są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź
sfinansowania zakupu usług oraz sprzętu medycznego.
Koszty związane z pozostałą działalnością statutową rozpoznawane są w momencie ich
poniesienia.
Fundacja nie zatrudniała w roku obrotowym pracowników. Fundacja realizowała cele statutowe
w oparciu o wolontariat.
Dane o zatrudnieniu w Fundacji – nie dotyczy
Dane o wynagrodzeniach – nie dotyczy
Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie dotyczy
Fundacja nie posiada lokat bankowych. Środki ulokowane są na rachunkach fundacji
prowadzonych przez:
- Bank PKO BP S.A.
- Bank Spółdzielczy
• Wartość nabytych obligacji oraz wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – nie
dotyczy.
• Wielkość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy.
• Dane o nabytych nieruchomościach – nie dotyczy.
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