Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
Mocni Nadzieją za rok 2019
 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

Mocni Nadzieją
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

dolnośląskie

jeleniogórski

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Jelenia Góra

Dobrowolskiego

13

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

-

Jelenia Góra

58-500

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

690810000

fundacja@mocninadzieja.pl

-

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: -

3. REGON:

4. Data wpisu w KRS:

383037532

05.04.2019

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

5. Nr KRS:

0000780126

Imię i nazwisko

Funkcja

Olga Joanna Bochajewska
Małgorzata Czarkowska
Barbara Krygier

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
Fundacja prowadzi działalność w zakresie realizacji następujących celów:
1) zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym;
2) zapewnienie osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym szeroko rozumianej opieki, w tym dostępu do zabiegów
pielęgnacyjnych;
3) pomoc finansowa i rzeczowa osobom:
-przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym,
- znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- niedołężnym,
- nieporadnym;
4) finansowanie zakupu środków farmaceutycznych osobom objętym opieką Fundacji;
5) umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacji;
6) zapewnienie opieki, wsparcia i rehabilitacji osobom uzależnionym.
Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia osób o których mowa w § 6;
2) organizowanie i udział w wykonywaniu czynności określonych w § 6 na rzecz osób w nim określonych;
3) finansowanie kosztów opieki, badań, dostępu do zabiegów pielęgnacyjnych osób objętych opieką Fundacji;
4) pomoc w zakupie środków farmaceutycznych dla osób objętych opieką Fundacji;

5) umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacji;
6) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych
wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestniczenia w akcjach organizowanych przez
Fundację;
7) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
9) tworzenie stałych i czasowych misji;
10) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;
11) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Terenem działalności Fundacji Mocni Nadzieją jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 r. Fundacja objęła opieką
łącznie 7 osób, w tym: 5 osób z woj. dolnośląskiego, 1 osobę z woj. opolskiego oraz 1 osobę z woj. lubelskiego. Osoby
objęte opieką w 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na przewlekłe i/ lub nieuleczalne
choroby oraz niewystarczające środki do życia. Wśród osób objętych opieką Fundacji w 2019 r. znajdowały się dwie
osoby utrzymujące rodziny wielodzietne.
W 2019 r. Fundacja Mocni Nadzieją prowadziła działalność statutową i realizowała następujące cele statutowe:
- pomoc finansowa i rzeczowa osobom:
- przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym,
- znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- niedołężnym,
- nieporadnym;
- finansowanie zakupu środków farmaceutycznych osobom objętym opieką Fundacji;
- umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacji.
W 2019 r. Fundacja w ramach działalności statutowej sfinansowała Podopiecznym:
–
–
–
–
–
–

zakupy żywności i środków higienicznych na kwotę 3492,01 gr
zakupy niezbędnych leków na kwotę 2228 zł 53 gr
zakupy opału na kwotę 585 zł 86 gr
rachunek za energię elektryczną w kwocie 374 zł 60 gr
zakup plecaków szkolnych na kwotę 110 zł
koszty wysyłki paczek żywnościowych poza woj. dolnośląskie 316,90 gr
Łączna kwota przeznaczona na działalność statutową wyniosła w 2019 r. 7107 zł 90 gr.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Podstawowym źródłem finansowania Fundacji Mocni Nadzieją są darowizny od firm i osób prywatnych. Fundacja
pozyskuje darczyńców poprzez prośby słowne i pisemne, skierowane do konkretnych firm i osób oraz poprzez
ogłoszenia i reklamę działalności Fundacji w internecie. W ten sposób uzyskano w roku 2019 przychód w kwocie
25491,17 zł.
Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od dnia 14 czerwca 2019 roku Fundacja prowadzi ponadto
zbiórkę publiczną nr 2019/2536/OR „Godne życie do końca”. Ze zbiórki publicznej do skarbonek stacjonarnych
uzyskano w roku 2019 przychód w kwocie 340,89 zł.
Przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w 2019 r. wyniósł 50 zł.
4. Informacja czy fundacja
prowadziła
działalność
gospodarczą
(zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

TAK

x

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)
Na mocy wpisu do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy KRS z dnia 05.04.2019 Fundacja Mocni Nadzieją prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód służy
wyłącznie realizacji celów statutowych.
Przedmiot przeważającej działalności Fundacji:
86, 21, Z, PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
Przedmiot pozostałej działalności:
86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
86, 90, C, PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
86, 90, D, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ
63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W
MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW
88, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
87, 10, Z, POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ
PIELEGNIARSKĄ
47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
W roku 2019 ze sprzedaży usług reklamowych w internecie - 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) uzyskano przychód w wysokości 50 zł, co stanowi 0.20%
łącznych przychodów Fundacji.
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)
W załączeniu przekazano odpisy uchwał zarządu Fundacji podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym w
ilości 18 szt.
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

Przelew
1. Łączna kwota uzyskanych 25150,28
przychodów
a.
Przychody
z
działalności
statutowej
25100,28
b.
Przychody
z
działalności
gospodarczej
50
c. Pozostałe przychody (w tym
przychody finansowe)

Kwota (w podziale na formy płatności)
Gotówka
340,89
340,89
-

2. Informacja o źródłach przychodów
a.
Przychody
z
działalności
odpłatnej
w
ramach
celów
statutowych
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w
tym:
- Ze środków budżetu państwa

-

- Ze środków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego
e. Ze spadków, zapisów
f. Z darowizn
g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

-

-

-

-

25100,28

340,89

-

-

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej
działalności
gospodarczej
(tj. 50,00
przychody minus koszty)
b. Procentowy stosunek przychodu
osiągniętego
z
działalności
gospodarczej
do
przychodu 0.20%
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Przelew
1. Koszty fundacji ogółem
a.
Koszty
realizacji
statutowych

Kwota (w podziale na formy płatności)
Gotówka

celów 7107,90

b. Koszty działalności gospodarczej
c. Koszty administracyjne (czynsze, 19348,42
opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)
d. Pozostałe koszty (w tym koszty
184,98
finansowe)
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1. Liczba osób w fundacji
zatrudniona na podstawie stosunku
pracy
(wg
zajmowanego
stanowiska)
a.
Liczba
osób
wyłącznie
w
gospodarczej

Olga Bochajewska – Prezes Zarządu, prowadzenie Fundacji

zatrudniona
działalności

3. Łączna kwota wynagrodzeń
(brutto)
wypłaconych
przez
fundację
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
wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie
w działalności
gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenie

Wynagrodzenia: 15750,00
Nagrody: 0,00
Premie: 0,00
Inne świadczenia: 0,00

-

c.
Wysokość
rocznego
lub Wynagrodzenia: 18975,67
przeciętnego
miesięcznego Nagrody: 0,00
wynagrodzenia
wypłaconego Premie: 0,00
łącznie członkom zarządu i innych Inne świadczenia: 0,00
organów fundacji oraz osobom
kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą
(z podziałem
na
wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)
d.
Wysokości
rocznego
lub
przeciętnego
miesięcznego
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)
2. Wysokość udzielonych pożyczek
pieniężnych

-

3. Wskazanie pożyczkobiorców i
warunków przyznania pożyczek

-

4. Statutowa podstawa udzielenia
pożyczek pieniężnych

-

NIE

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)
PKO Bank Polski, rachunek bankowy Biznes Partner nr 36 1020 2124 0000 8802 0223 1165: 537,31
PKO Bank Polski, rachunek pomocniczy MSP nr 82 1020 2124 0000 8502 0226 8993: -20,23
2.
Wysokość
środków
zgromadzonych w gotówce (należy 597,54 zł
podać dane na koniec roku
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
6. Dane o wartościach aktywów i
zobowiązań fundacji ujętych we
właściwych
sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych

4. Dane o nabytych 5. Nabyte pozostałe środki trwałe
nieruchomościach,
ich
przeznaczeniu
oraz
wysokości
kwot
wydatkowanych na to
nabycie
Aktywa

-

Zobowiązania

-

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
Fundacja złożyła deklaracje PIT4 i CIT8.

X. Informacja, czy fundacja jest
instytucją
obowiązaną
w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
NIE
TAK
x
pieniędzy
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
NIE
(zaznaczyć odpowiednie)
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

X

TAK

-

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

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

…………………………………
miejscowość, data

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

