SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
z działalności za rok 2015
I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
1. Informacje ogólne:
adres siedziby: 02-005 Warszawa, ul. Williama Lindleya 12
aktualny adres do korespondencji: 02-005 Warszawa, ul. Williama Lindleya 12
adres poczty elektronicznej: fundacja@czynmydobro.pl
strona internetowa: www.czynmydobro.pl
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.06.2007 r.
data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 30.09.2008 r.
numer KRS: 0000 28 27 96, REGON: 14 10 28 130, NIP: 701 00 73 783
nazwa banku i numer rachunku:
Bank Pekao SA Oddział w Kaliszu, ul. Śródmiejska 29, 62-800 Kalisz
rachunek podstawowy: 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
subkonto 1:
53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
subkonto 2:
14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
subkonto 3:
62 1240 1053 1111 0010 6346 2343
subkonto 4:
33 1240 1053 1111 0010 6546 4945
nazwa banku i numer rachunku:
Raiffeisen Bank Polska SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz
rachunek podstawowy: 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907
subkonto 1:
58 1750 0012 0000 0000 2315 5966
subkonto 2:
97 1750 0012 0000 0000 2315 6137
subkonto 3 EUR:
69 1750 0012 0000 0000 2315 6156
subkonto 4 USD:
16 1750 0012 0000 0000 2315 6237
subkonto 5 GBP:
47 1750 0012 0000 0000 2315 6358
2. Organy Fundacji
1) skład Zarządu Fundacji na dzień 31.12.2015 r.
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Nowak

prezes Fundacji

Michał Łukasz Szczypek

członek Zarządu

Antoni Wita

członek Zarządu

Ewa Grażyna Świć

członek Zarządu
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2) skład Rady Fundacji na dzień 31.12.2015 r.
przewodniczący -

ks. Krzysztof Baranowski

członkowie Rady - ks. Grzegorz Sikorski
ks. Dariusz Czupryński
3. Cel statutowy Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
Celami statutowymi Fundacji są:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych.
3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a w szczególności pomoc:


osobom bezdomnym,



młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,



młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

4. Działalność charytatywna.
5. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną
i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
osób i ich rodzin.
6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

4. Zakres działalności statutowej
Zgodnie ze statutem, Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana aby realizować
swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
I. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
1. Pomoc rzeczową i finansową:
a) na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc
ich rodzinom.
2. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami osób niepełnosprawnych.
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3. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, zawodów, konkursów, zjazdów dla osób
niepełnosprawnych.
4. Organizowanie

i

pośredniczenie

w

wypoczynku,

turystyce

i

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
5. Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich
rodzin.
6. Dbałość o przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
7. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz:
a) osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
b) osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie: osób
bezdomnych,
i

młodzieży

resocjalizacyjnych,

przebywającej

młodzieży

w

placówkach

opuszczającej

placówki

opiekuńczo-wychowawczych
opiekuńczo-wychowawcze

i resocjalizacyjne,
9. Organizowanie

szkoleń,

zjazdów,

sympozjów

i

innych

form

wymiany

informacji

i doświadczeń.
10. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
11. Współpracę z administracją publiczną.
12. Współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, szkolnictwem,
organizacjami pozarządowymi, a w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz
osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i krajami z nią
stowarzyszonymi oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
14. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak:
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
b) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
c) ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
d) ośrodki rehabilitacji,
e) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży,
f)

ośrodki socjoterapii i rehabilitacji,

g) świetlice socjoterapeutyczne,
h) domy pomocy społecznej,
i)

katolickie domy studenta.

15. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie.
16. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
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17. Inicjowanie i organizowanie wystaw i aukcji prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne,
z których dochód jest przeznaczony na pomoc osobom niepełnosprawnym.
18. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności
publikacyjnej i wydawniczej.
19. Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych.
20. Pozyskiwanie sponsorów.
II. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak:
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
b) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
c) ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
d) ośrodki rehabilitacji,
e) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży,
f)

ośrodki socjoterapii i rehabilitacji,

g) świetlice socjoterapeutyczne,
h) domy pomocy społecznej,
i)

katolickie domy studenta.

2. Organizowanie

i

pośredniczenie

w

wypoczynku,

turystyce

i

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
3. Organizowanie

szkoleń,

zjazdów,

sympozjów

i

innych

form

wymiany

informacji

i doświadczeń.
4. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
5. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności
publikacyjnej i wydawniczej.

5. Informacja o prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego
i działalności gospodarczej
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku
publicznego, jak również nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi wyłącznie
działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
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6. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Fundacji
w okresie sprawozdawczym
Trzy główne rodzaje działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jaką prowadziła Fundacja
Księdza Orione Czyńmy Dobro w okresie sprawozdawczym:
1) działalność charytatywna PKD 88.99.Z
Fundacja

Księdza

Orione

Czyńmy

Dobro

realizuje

działania

na

rzecz

dzieci

i młodzieży w kraju i za granicą. Poprzez projekt adopcji na odległość obejmujemy pomocą
ponad 1300 dzieci z Kenii z dwóch ośrodków misyjnych: Laare i Kaburugi. Od 2014 roku
projektem adopcji objęte są także dzieci z misji Ankazoabo-Sud na Madagaskarze. Adopcja na
odległość polega na finansowym i duchowym wsparciu afrykańskich dzieci. Darowizny
przekazywane przez Darczyńców na wyodrębnione subkonto, są następnie przeznaczane na
pokrycie kosztów wyżywienia, odzieży, obuwia, opieki medycznej i ubezpieczenia kenijskich
i malgaskich dzieci włączonych do projektu w ramach współpracy z katolickimi placówkami
misyjnymi. Poza zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych, darowizny przeznaczane są
na pokrycie kosztów edukacji afrykańskich dzieci, które z racji ubóstwa nie mają możliwości
kształcenia. Edukacja jest szansą na lepszą przyszłość dla Afryki, dlatego też cały czas
rozwijamy ten projekt. Ogromnym sukcesem jest przyjazd do Polski naszej podopiecznej Laury
Makena, która była objęta adopcją na odległość. Dzięki wsparciu Darczyńców z Polski
ukończyła jedno z najlepszych liceów w Nairobi i w 2014 roku rozpoczęła studnia medyczne
w

Gdańsku.

Projekt

adopcji

na

odległość

jest

realizowany

w

dwóch

formach:

imiennej- darowizny na konkretne dziecko i bezimiennej- pomoc doraźna.
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych PKD 94.99.Z.
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro są działania na
rzecz

osób

niepełnosprawnych.

W

roku

2015

pomocą

obejmowaliśmy

30

osób

niepełnosprawnych w ramach projektów indywidualnych na terenie kraju. Są to osoby
w przedziale wiekowym od 3+ do 60+. Wśród Podopiecznych są osoby, które doznały złamania
kręgosłupa wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby chorujące na zanik mięśni typu
Duchenne, porażenie mózgowe, rozszczep kręgosłupa i wodogłowie, osoby po amputacji
kończyn, po przebytym udarze oraz osoby cierpiące na rzadkie schorzenia, które doprowadziły
do niepełnosprawności. Fundacja pozyskuje na rzecz Podopiecznych darowizny pieniężne na
leczenie i rehabilitację, zakup niezbędnego sprzętu i środków higieny oraz pozyskuje 1%
podatku przekazany przez podatników na poszczególne cele. Od 2007 roku pomocą
obejmujemy również 20 młodych niepełnosprawnych Kenijczyków- podopiecznych Centrum
Księdza Orione w Kaburugi. Ze względu na głęboko zakorzenioną tradycję plemienną
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i wierzenia ludności afrykańskiej, że niepełnosprawność jest przekleństwem, sytuacja osób
niepełnosprawnych jest w tym kraju dramatyczna. Dzieci niepełnosprawne są mordowane przez
własną rodzinę lub wypędzane z domów i porzucane. Dzięki takim ośrodkom jak Centrum
Księdza Orione jest ratunek dla tych bezbronnych dzieci, które mogą dorastać otoczone opieką.
3) Promocja i organizacja wolontariatu PKD 94.99.Z.
Promujemy i organizujemy wolontariat krajowy i misyjny.
Centrum Wolontariatu Don Orione utworzone przez Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro
w 2012 roku w Zduńskiej Woli dynamicznie się rozwija. W 2015 roku Centrum działające przy
zduńskowolskim oddziale Fundacji skupiało blisko 30 czynnie działających wolontariuszy.
Centrum

prowadzi

praktyczne

szkolenia

dla

wolontariuszy

i

osób

zainteresowanych

wolontariatem w każdej grupie wiekowej, aby dobrze przygotowani mogli służyć pomocą
potrzebującym. W promocji wolontariatu kierujemy się słowami św. Jana Pawła II: człowiek
w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. Nasze Centrum
oferuje wolontariuszowi szeroki katalog działań, wśród nich: możliwość niesienia pomocy
osobom chorym i niepełnosprawnym poprzez odwiedziny, opiekę i spacery oraz możliwość
działania na rzecz dzieci i młodzieży z Klubu Młodzieżowego Trampolina. Wolontariusze,
po ukończeniu w naszym Centrum bezpłatnego podstawowego kursu języka migowego, mogą
służyć pomocą osobom niesłyszącym. Osoby pragnące aktywnie działać mogą promować
projekty Fundacji i włączyć się w przygotowanie imprez plenerowych, w tym koncertów na rzecz
Podopiecznych. Organizujemy także spotkania integracyjne dla wolontariuszy, które służą
poznaniu się nawzajem. W ramach cyklu Studnia bez dna wolontariusze uczą się tańców
integracyjnych, gier i zabaw. Każdy wnosi wiele dobra i ubogaca innych.
Równocześnie w 2012 roku zaczął się rozwijać w naszej organizacji wolontariat misyjny.
Pierwsze dwie wolontariuszki w okresie IX 2012- V 2013 odbyły kilkumiesięczny wolontariat
misyjny w Misji Sióstr Orionistek w wiosce Laare w Kenii oraz krótkotrwały wolontariat w Misji
Księży Orionistów- Centrum Księdza Orione dla Niepełnosprawnych w Kaburugi w Kenii.
W 2015 roku, po uruchomieniu projektu misyjnego o charakterze medycznym pn. AfricaMed,
Fundacja weszła we współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek NMP Królowej AfrykiSióstr Białych w Lublinie. Wolontariusz, który pragnie brać czynny udział w kształtowaniu opieki
zdrowotnej

na

Czarnym

Lądzie,

czy

w

innych

częściach

świata

musi

odbyć

dziewięciomiesięczną formację misyjną w Domu Sióstr Białych w Lublinie (9 spotkań
formacyjnych). Ponadto wolontariusz zainteresowany wyjazdem zobowiązuje się do co najmniej
12 miesięcznej współpracy z Fundacją w ramach projektu, poprzez: uczestnictwo w spotkaniach
organizacyjnych projektu, aktywną pracę na rzecz rozwoju projektu poprzez wykonywanie
świadczeń wolontariackich ustalonych w porozumieniu, udział w akcjach organizowanych przez
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Fundację oraz poznawanie dzieł oriońskich i charyzmatu Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło
Boskiej Opatrzności- Orioniści.

II. Działalność statutowa Fundacji w roku 2015
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zgodnie z celami statutowymi, świadczy szeroko
pojętą

pomoc

społeczną.

Dzięki

ofiarności

Darczyńców

wspieramy

finansowo

wielu

potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2015 roku realizowaliśmy blisko
70.

projektów, w tym ponad 40. na rzecz osób indywidualnych, 10. misyjnych

i

humanitarne.

2.

Liczba

projektów

ewaluowała,

szczególnie

w

grupie

projektów

indywidualnych. W trakcie roku zmarło dwoje naszych Podopiecznych Lenka i Robert,
jednocześnie pomocą objęliśmy nowe osoby potrzebujące wsparcia. Pomagamy osobom
chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem oraz
realizujemy działania na rzecz dzieci i młodzieży. Szczególnie leży nam na sercu los
afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pozbawionych dostępu do edukacji
i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych
głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt
adopcji na odległość, w który włączyła się ogromna grupa polskich Darczyńców, dajemy szansę
afrykańskim dzieciom na lepsze życie.
W maju 2015 roku rozszerzyliśmy działalność charytatywną na rzecz Afryki poprzez
uruchomienie projektu AfricaMed. Jest to projekt misyjny o charakterze medycznym. Celem
projektu jest wspomaganie ośrodków, szpitali i placówek misyjnych, które Fundacja obejmuje
wsparciem w Kenii i Tanzanii. Projekt realizowany jest poprzez:


pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu medycznego i sprzętu ratującego życie,



pozyskiwanie środków na leczenie i hospitalizację oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów
i operacji podopiecznym placówek misyjnych, które obejmujemy pomocą,



pracę wolontariuszy medycznych (lekarzy, farmaceutów), którzy po przeszkoleniu i odbyciu
dziewięciomiesięcznej formacji w Polsce udają się na wolontariat misyjny do wybranej
placówki/szpitala w Kenii i/lub Tanzanii.

Obecnie w ramach projektu AfricaMed Fundacja wspiera trzy placówki medyczne w Afryce:
Ośrodek Dla Niepełnosprawnych Dzieci Small Home w miejscowości Chuka w Kenii, Szpital
Misyjny Consolata Cottage Hospital na terenie tej samej miejscowości w Kenii oraz Szpital
Misyjny w Rubya w Tanzanii.
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Główne projekty Fundacji to:
1) Adopcja na odległość dzieci z Kenii z dwóch miejscowości: Laare i Kaburugi. Cel projektu:
dożywianie, edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja. Na koniec 2015 roku objętych
pomocą było ponad 1300 kenijskich dzieci.
2) Projekty indywidualne na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych (dzieci i dorosłych).
Cel: pozyskiwanie środków na leczenie, rehabilitację i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny,
jak również duchowe wsparcie niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin. Pomagamy osobom
po przebytych wylewach i udarach. Zbieramy środki na rehabilitację Podopiecznych po
wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych. Obejmujemy pomocą między
innymi osoby z chorobami nowotworowymi, dzieci chorujące na zanik mięśni typu Duchenne
i rozszczep kręgosłupa.
3) Projekty oriońskie: Pomoc Parafiom, Dziełom i pomoc Podopiecznym placówek oriońskich.
Zgodnie z wolą Fundatora tj. Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści, Prowincja Polska, w ramach realizacji celów statutowych, w tym działalności
charytatywnej, wsparciem obejmujemy Dzieła Oriońskie poprzez 1% podatku oraz pomoc
rzeczową i finansową. Realizujemy 10. projektów oriońskich na rzecz: Podopiecznych
placówek Oriońskich,

Duszpasterstwa Niesłyszących ze Zduńskiej Woli, na rzecz

wychowanków MOW z Warszawy w ramach projektu „ByWygrali.pl”, na rzecz Domu
Emeryta w Brańszczyku poprzez darowizny i zbiórkę na zakup „Brańszczykobusa”, na rzecz
Podopiecznych turnusów w Brańszczyku w ramach projektów „Drabina Jakubowa” i „Przypnij
Skrzydła Aniołowi”. Realizujemy projekt „Trampolina”, „Pomoc dla Domu Miłosierdzia na
Białorusi”, wspieramy świetlice środowiskowe przy Parafiach Oriońskich (Kalisz, Zduńska
Wola, Włocławek) oraz wspieramy projekt „Kocierz Rychwałdzki”. W ramach pozyskiwania
1% podatku dochodowego obejmujemy wsparciem wszystkie Dzieła i Parafie w Polsce
z wyjątkiem Hospicjum i Ośrodka na Barskiej, które posiadają status OPP. Pomocą
w ramach 1% podatku obejmujemy także Dom Miłosierdzia i Parafię w Kobryniu na Białorusi.
4) Projekty ekologiczne: Realizujemy zbiórkę zużytych tuszy i tonerów z przeznaczeniem na
pomoc potrzebującym. Zbieramy nakrętki na zakup wózków inwalidzkich, zbieramy także
makulaturę na różne cele. W 2015 roku zbiórka była prowadzona na rzecz Chrześcijan
prześladowanych.
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1. Realizacja celów statutowych w roku 2015
Realizacja celów statutowych w roku 2015 polegała na pozyskiwaniu darowizn pieniężnych
od osób fizycznych i prawnych, pozyskiwaniu środków z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz prowadzeniu zbiórek publicznych na poszczególne projekty.
1) Przychody z działalności statutowej jakie Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro osiągnęła
w okresie sprawozdawczym, prezentuje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów przez Fundację w 2015 roku
z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego,
w tym:

1.946.182,59 zł

Przeznaczenie wyniku finansowego netto roku ubiegłego
na działalność statutową

165.553,33 zł

Darowizny pieniężne

1.215.237,57 zł

Darowizny rzeczowe

78.483,80 zł

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

486.907,89 zł

4.262,14 zł

2. Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki z lokat)
Łączna kwota przychodów Fundacji ogółem (1+2)

1.950.444,73 zł

W strukturze przychodów z darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, w okresie
sprawozdawczym największy udział procentowy stanowią przychody na projekty misyjne
(ok. 80%). Wśród projektów indywidualnych w okresie sprawozdawczym najwięcej darowizn
wpłynęło na:

projekt Laura 59

kwota 63.689,10 zł

projekt Martyn 37

kwota 13.830,00 zł

projekt Wiesław 74

kwota

3.778,00 zł

projekt Gabriel 68

kwota

2.775,00 zł

projekt Mariusz 24

kwota

2.625,00 zł
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Cele szczegółowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które Fundacja
wydatkowała w okresie sprawozdawczym najwięcej środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego:
cel szczegółowy: Dawid 67

kwota 44.530,40 zł

cel szczegółowy: Marzena G.

kwota 40.361,40 zł

cel szczegółowy: Bartosz 55

kwota 20.205,50 zł

cel szczegółowy: Jarosław 58

kwota 20.000,00 zł

cel szczegółowy: Adopcja Laare

kwota 17.285,76 zł

cel szczegółowy: Mariusz 24

kwota 15.835,20 zł

cel szczegółowy: Wojciech R.

kwota 12.241,80 zł

cel szczegółowy: Tomasz 31

kwota 10.700,00 zł

2) Koszty jakie Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro poniosła na realizację zadań
statutowych w okresie sprawozdawczym, prezentuje tabela nr 2.
Tabela nr 2. Informacja o kosztach poniesionych na realizację zadań statutowych
w roku 2015

Koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
w tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku

1.620.116,87 zł
389.685,15 zł

Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego przez Fundację, w tym:

1.620.093,91 zł

Zużycie materiałów i energii

89.783,01 zł

Usługi obce

35.822,48 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Reklama
Podróże służbowe
Pozostałe koszty

133.190,80 zł
23.294,66 zł
7.615,23 zł
1.330.387,73 zł
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a) Koszty działalności pożytku publicznego finansowane z 1% podatku.
W 2015 roku wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy
2014 wyniosły łącznie 486.907,89 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia 1%
podatku dochodowego łącznie na kwotę 389.685,15 zł. Do dnia 31.12.2015 r. w kwocie
377.160,63 zł wydatkowano środki z 1% podatku dochodowego za rok podatkowy 2014.
Pozostałe środki tj. 12.524,52 zł pochodziły z 1% podatku dochodowego za lata podatkowe
poprzednie.
b) Na pozostałe koszty składają się:
- działania na rzecz dzieci i młodzieży

928.963,16 zł

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

203.549,39 zł

- działania na rzecz osób wykluczonych społecznie

3.434,95 zł

- działania na rzecz osób chorych

81.734,83 zł

- działania wspomagające edukację

21.708,62 zł

- działalność charytatywna

20.298,19 zł

- działania w ramach pomocy społecznej

70.698,59 zł

3) Zbiórki publiczne prowadzone i rozliczone przez Fundację w 2015 roku
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro w roku 2015 dokonała aktualizacji zbiórki
publicznej nr 2014/1678/OR oraz rozliczenia zbiórki publicznej nr 2014/1679/OR
i nr 125/2014.
Zbiórka nr 2014/1678/OR pn. Pozyskanie środków na leczenie Lenki była prowadzona
na rzecz podopiecznej Lenki 49 w okresie od 01 grudnia 2014 r. do 14 kwietnia 2015 r.
w formie zbiórki ofiar do puszek umieszczonych przy kasach w wybranych sklepach sieci
Kaufland. Celem zbiórki było pozyskanie środków na leczenie Lenki chorującej na zespół
wad wrodzonych. Podczas zbiórki do puszek pozyskano ofiary w łącznej kwocie
6.517,86 PLN. Jednakże z uwagi na zgon podopiecznej, który nastąpił w dniu 10.04.2015 r.,
dokonano aktualizacji celu zbiórki publicznej na rzecz innego podopiecznego Fundacji
tj. Krystiana 51 chorującego na zanik mięśni typu Duchenne ’a. Środki zostały przeznaczone
na leczenie, rehabilitację i zakup specjalistycznego sprzętu dla Krystiana. Sprawozdanie
końcowe

ze

sposobu

rozdysponowania

zebranych

ofiar

zostało

zatwierdzone

i zamieszczone na portalu zbiórek w dniu 18.03.2016 r.
Zbiórka nr 2014/1679/OR pn. Koncert charytatywny w Rytmie Serca została
przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2014 r. na rzecz podopiecznego Mariusza 24.
W ramach zbiórki ofiar do puszek pozyskano łącznie kwotę 1.999,62 PLN. Środki zostały
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wypłacone Podopiecznemu w dniu 13.12.2014 r. na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków
i środków higienicznych. Zbiórka została rozliczona do dnia 11.08.2015 r. Zaś sprawozdanie
końcowe

ze

sposobu

rozdysponowania

zebranych

ofiar

zostało

zatwierdzone

i zamieszczone na portalu zbiórek w dniu 21.03.2016 r.
Zbiórka nr 125/2014. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro w ramach prowadzonej
zbiórki publicznej w okresie od 18 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zbierała ofiary
w postaci dobrowolnych wpłat na wyodrębnione do tego celu konto bankowe. W zbiórkę
włączyła się Fundacja Się Pomaga. Na portalu siepomaga.pl zebrano łącznie w czasie
trwania zbiórki kwotę 30.108,20 zł. Suma wszystkich zebranych ofiar ze zbiórki wyniosła
31.508,20 zł. Do dnia 26.01.2015 r. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro przekazała
kwotę 10.759,84 zł na następujące cele:

Lp.
Z
1.
2.
3.
4.

Cele szczegółowe, na które była
prowadzona
zbiórka publiczna
Lena proj. 49
Robert proj. 44
Winda dla NiepełnosprawnychDPS Izbica Kujawska
Darowizna na rehabilitację Brańszczyk

RAZEM

Kwoty
przekazane do
Zebrane środki
dnia 26.01.2015 r.
podczas zbiórki
na poszczególne
cele
13.893,20
16.215,00

1.700,00
7.659,84

1.100,00

1.100,00

300,00

300,00

31.508,20

10.759,84

Z powodu śmierci Podopiecznych: Roberta projekt 44 i Lenki projekt 49 pozostała część
ofiar ze zbiórki publicznej w kwocie 20.748,36 zł została do dnia 18.10.2016 r.
rozdysponowana na następujące cele:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cele szczegółowe, na które przekazano środki
Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego dla Anny
proj. 53
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Heleny
proj. 48
Rehabilitacja Anny proj. 82
Fizjoterapia Krystiana proj. 57
Rehabilitacja Mariusza proj. 24
Terapia neurologopedyczna oraz leczenie ortopedyczne
Katarzyny proj. 72

Kwoty
przekazane do
dnia 18.10.2016 r.
na poszczególne
cele
1.736,13
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.162,61

12

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rehabilitacja Magdaleny proj. 64
Terapia logopedyczna Wojciecha proj. 80
Zakup skutera inwalidzkiego dla Sławomira proj. 30
Zakup materaca przeciwodleżynowego oraz art.
pielęgnacyjnych dla Ewy proj. 13
Rehabilitacja Zuzi proj. 25
Witaminoterapia i ozonoterapia Katarzyny proj. 78
Zakup materaca przeciwodleżynowego oraz koszty naprawy
wózka inwalidzkiego dla Macieja proj. 33
Rehabilitacja Dominika proj. 46
Fizjoterapia Aleksandra proj. 43

RAZEM

1.000,00
500,00
4.940,00
1.150,62
1.000,00
980,00
279,00
1.000,00
2.000,00
20.748,36

2. Inne dane Fundacji:
1) liczba osób zatrudnionych
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 3 osoby,
w przeliczeniu na pełne etaty 2,5 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w Fundacji
w roku 2015 w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie ze sposobem obliczania ujętym
w sprawozdaniu tabelarycznym zamieszczonym na stronie pożytek.gov.pl, wyniosła
2,6 etatu. Pracownicy w 2015 roku byli zatrudnieni na następujących stanowiskach:
- specjalista ds. personalnych i koordynator projektów 1/1 etatu,
- koordynator projektów misyjnych 1/1 etatu,
- pracownik biurowy ½ etatu,
- informatyk 1/8 etatu.
Osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych:
1 osoba- umowa zlecenia dot. prowadzenia księgowości.
2) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 109.090,00 zł, w tym:
a) z tytułu umów o pracę 95.140,00 zł
- wynagrodzenie zasadnicze 74.740,00 zł,
- premie 20.400,00 zł.
b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13.950,00 zł.
Wynagrodzenia wypłacone przez Fundację dotyczą wyłącznie działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego.
3) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji
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Członkowie Zarządu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie pobierają miesięcznego
wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji. Członkowie Rady Fundacji również
nie pobierają wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji.
4) udzielone pożyczki pieniężne
W 2015 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie udzielała żadnych pożyczek
pieniężnych.
5) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja

posiada

lokatę

bankową

terminową

(tygodniową)

na

rachunku

skonsolidowanym w ramach umowy zawartej z Konferencją Episkopatu Polski.
6) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada obligacji, udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego.
7) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych
na to nabycie.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada nieruchomości.
8) nabyte pozostałe środki trwałe
W 2015 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie nabyła żadnego środka
trwałego.
9) wartości

aktywów

i

pasywów

oraz

zobowiązań

ujętych

we

właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2015 roku
wynosiła 342.619,97 zł.
Wartość pasywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2015 roku
wynosiła 342.619,97 zł, w tym: fundusz statutowy 10.000,00 zł, wynik finansowy netto
(zysk) 330.327,86 zł.
10) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2015 r. posiadała łącznie
zobowiązania w kwocie 2.272,11 zł. Zobowiązania na kwotę 2.150,00 zł dotyczyły
rehabilitacji Podopiecznych, natomiast zobowiązanie na kwotę 122,11 zł związane było
z zakupem materiałów biurowych.
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11) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2015 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie realizowała zadań zleconych
przez podmioty państwowe i samorządowe.
12) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2015 zostało złożone do
właściwego Urzędu Skarbowego w formie papierowej dnia 29.03.2016 r.
Deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikami: CIT-8/O i CIT-D za rok podatkowy 2015
została doręczona dnia 30 marca 2016 roku w formie elektronicznej do Ministerstwa
Finansów (z przeznaczeniem do właściwego Urzędu Skarbowego), zgodnie z ustawą
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014
Nr 0, poz. 851).
13) informacja

o

kontrolach

przeprowadzonych

w

fundacji

w

okresie

sprawozdawczym i wynikach przeprowadzonych kontroli
W roku 2015 w Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie były przeprowadzone żadne
kontrole.

Data sporządzenia sprawozdania merytorycznego: 31.03.2016 r.

Podpisy osób reprezentujących organizację:

Ks. Janusz Nowak ……………………………………

Ks. Antoni Wita ………………………………………..

15

