SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
z działalności za rok 2012

I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
1. Informacje ogólne:
Adres siedziby: 02-005 Warszawa, ul. Williama Lindleya 12
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.06.2007 r.
Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego 30.09.2008 r.
Numer KRS: 0000282796
REGON: 141028130
NIP: 7010073783
Nazwa banku i numer rachunku: Bank Pekao SA IV O/Warszawa, ul. Grójecka 1/3
Nr 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
Numer rachunku subkonto 1: Nr 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
Numer rachunku subkonto 2: Nr 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
2. Organy Fundacji.
Skład Zarządu Fundacji:
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Nowak
Ryszard Siwiński
Paweł Tomasz Żelichowski
Ewa Grażyna Świć

Prezes Fundacji
Z-ca Prezesa Fundacji
Sekretarz
------------

Skład Rady Fundacji:
Przewodniczący Członkowie Rady -

ks. Antoni Wita
ks. Piotr Jasek
ks. Krzysztof Baranowski
ks. Kazimierz Poręba
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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 opiekuńczoleczniczych.
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.
3. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, zawodów, konkursów, zjazdów dla osób
niepełnosprawnych.
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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, młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych, młodzieży opuszczającej placówki 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
szkolnictwem,

z

placówkami

organizacjami

opiekuńczo-wychowawczymi,
pozarządowymi,

a

w

resocjalizacyjnymi,

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.
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16. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
17. Inicjowanie

i

organizowanie

niepełnosprawne,

z

których

wystaw

i

dochód

aukcji
jest

prac

wykonanych

przeznaczony

na

przez

pomoc

osoby
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.
Jednakże na chwilę obecną Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie prowadzi
działalności odpłatnej pożytku publicznego.
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II. Działalność statutowa Fundacji w roku 2012
1. Realizacja celów statutowych w roku 2012
Realizacja celów statutowych w roku 2012 polegała na prowadzeniu następujących działań:
a) Styczeń - Grudzień 2012 r. - realizacja dwóch projektów mających na celu pomoc
w dożywianiu i edukacji dzieci z Afryki. Są to:
- Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z wioski Laare.
- Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z Centrum Księdza Orione w Kaburugi.
Dzięki wpłatom darczyńców na projekt pn. Adopcja na odległość dzieci z Kenii z wioski
Laare w roku 2012 pozyskano łącznie kwotę 237 702,35 PLN. Z otrzymanych środków
przekazano do misji w Laare kwotę 161 910,40 PLN na realizację projektu.
W ramach projektu adopcji na odległość dzieci z Centrum Księdza Orione w Kaburugi
pozyskano w roku 2012 kwotę 7 146,00 PLN, która zostanie przekazana do końca
września 2013 r.
b) Styczeń

2012

r.

–

przekazano

kwotę

1 910,90

PLN

dla

niepełnosprawnej

Zuzi- projekt nr 25 (środki pozyskano ze zbiórki tuszy i tonerów w 2011 r.- 1 275,30 PLN
oraz z wpłat darowizn w 2012 r.- 635,60 PLN).
c) Luty 2012 r. – przekazano kwotę 303,50 PLN dla osoby chorej na białaczkę.
d) Marzec 2012 r. – dofinansowano wyjazd do teatru dla dzieci z Zespołu Placówek
Specjalnych w Praszce w kwocie 1 100,00 PLN.
e) Maj 2012 r. – dofinansowano Piłkarską Ligę Osiedlową działającą przy Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włocławku w kwocie 1 000,00 PLN. W maju
przekazano także darowiznę dla diecezji Marsabit w Afryce w kwocie 1 300,00 PLN.
f)

Wrzesień 2012 r. – przekazano kwotę 10 563,13 PLN dla Bartosza chorującego na zanik
mięśni typu Duchenne – środki zostały zebrane za pośrednictwem portalu Siepomaga.
Ponadto przekazano kwotę 1 000,00 PLN dla Świetlicy Środowiskowej „Trampolina”
we Włocławku.

g) Październik 2012 r. – przekazano kwotę 20 000,00 PLN dla Małego Dzieła Boskiej
Opatrzności- Orioniści Prowincja Polska w Warszawie na działalność charytatywnoopiekuńczą. Ponadto przekazano kwotę 20 000,00 PLN dla parafii św. Antoniego
z Padwy w Zduńskiej Woli na działalność charytatywno-opiekuńczą.
h) Listopad 2012 r. – w ramach wsparcia działalności opiekuńczo-wychowawczej
i edukacyjnej Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli przekazano kwotę
10 000,00 PLN.
i)

Grudzień 2012 r. – w ramach wsparcia działalności opiekuńczo-wychowawczej
i edukacyjnej Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli przekazano kwotę
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10 000,00 PLN. Ponadto w miesiącu grudniu przekazano 500,00 PLN jako wsparcie
materialne dla osoby ubogiej.
j)

Koszty dotyczące 1% podatku
W 2012 roku wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły 223 691,65 PLN.
W okresie październik - grudzień 2012 r. dokonano rozliczenia wpływów z tytułu 1% na
kwotę 79 064,77 PLN. Środki przekazano zgodnie z celami szczegółowymi określonymi
przez podatników w formularzu PIT:
- Łukasz 18 276,01 PLN,
- Świetlica Środowiskowa „Trampolina” we Włocławku 1 500,00 PLN,
- Ochotnicza Straż Pożarna – GRS Łódź-Jędrzejów 2 363,90 PLN,
- Bartosz 6 409,80 PLN,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łaźniewie 1 805,60 PLN,
- Ewa 1 555,20 PLN,
- Filip 3 664,50 PLN,
- Trampolina 3 048,16 PLN,
- Stowarzyszenie „Nie widzę przeszkód” 729,40 PLN,
- Mariusz 39 712,20 PLN.
Ponadto przekazano środki z tytułu wpłat 1% otrzymane w poprzednich latach w kwocie
82 403,25 na poniższe cele:
- Mateusz – 18 958,30 PLN,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Otwocku – 413,84 PLN,
- Kamila – 10 384,50 PLN,
- Parafia św. Antoniego w Zduńskiej Woli – 15 000,00 PLN,
- Wyższe Seminarium Duchowne w Zduńskiej Woli – 20 000,00 PLN,
- Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu – 1 500,00 PLN,
- Parafia św. Antoniego w Łaźniewie – 1 500,00 PLN,
- Przelot dwóch Wolontariuszek na wolontariat misyjny do Laare w Kenii – 5 646,61 PLN,
- Wyższe Seminarium Duchowne w Zduńskiej Woli – 8 000,00 PLN,
- Świetlica Środowiskowa „Trampolina” we Włocławku – 1 000,00 PLN.

Łącznie koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
w roku 2012 wyniosły 401 055,95 PLN.
k) Koszty reklamy wyniosły w 2012 roku 2 786,00 PLN i zostały przeznaczone na:
- druk ulotek 2 000,00 PLN
- wysyłka materiałów promocyjnych 786,00 PLN
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i)

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro w ramach prowadzonej zbiórki publicznej
zbierała ofiary w postaci dobrowolnych wpłat na wyodrębnione subkonto. Zbiórka była
prowadzona na podstawie decyzji nr 305/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wydanej przez
Ministra Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji. Suma zebranych ofiar
wyniosła 56 724,09 PLN - zbiórka została rozliczona w 2013 roku. Cele prowadzonej
zbiórki publicznej to:
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- leczenie osób chorych,
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzonej zbiórki publicznej realizowano następujące projekty:
- Zuzia – pozyskano kwotę 5 709,72 PLN
- Mariusz – pozyskano kwotę 3 566,59 PLN
- Tomek – pozyskano kwotę 260,00 PLN
- Filip – pozyskano kwotę 190,00 PLN
- Pomoc dla Klaudii – pozyskano kwotę 50,00 PLN
- Pomoc dla Daniela – pozyskano kwotę 1 370,00 PLN
- Ewa – pozyskano kwotę 50,00 PLN
- Łukasz – pozyskano kwotę 85,00 PLN
- Sławomir – pozyskano kwotę 50,00 PLN
- Bartosz – pozyskano kwotę 10 573,13 PLN
- Mateusz – pozyskano kwotę 1 835,00 PLN
- Tomasz Cz. – pozyskano kwotę 220,00 PLN
- Krzysztof – pozyskano kwotę 32 764,65 PLN
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro prowadziła również zbiórkę publiczną na
dofinansowanie kosztów edukacji szkolnej i kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży
z Kenii z wioski Laare oraz na rehabilitację i dofinansowanie kosztów edukacji szkolnej
i kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży z Centrum Księdza Orione w Kenii w Kaburugi.
Zbiórka była prowadzona na podstawie na podstawie decyzji nr 32/2012 z dnia 08 lutego
2012 r. wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji
Suma zebranych ofiar w okresie od dnia 01.03.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wyniosła
207 262,90 PLN – zbiórka została rozliczona w 2013 roku.
Przeprowadzono również zbiórkę publiczną w dniu 08 lipca 2012 r. w Izbicy Kujawskiej.
Zbiórka publiczna została przeprowadzona na podstawie decyzji numer SO.5311.1.2012
z dnia 04 lipca 2012 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Izbica Kujawska. Celem
zbiórki było zebranie funduszy z przeznaczeniem na zakup windy osobowej dla osób
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niepełnosprawnych- podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. Karola
Sterpii w Izbicy Kujawskiej prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej
Opatrzności- Orioniści Prowincja Polska. Podczas zbiórki zebrano kwotę 7.656,10 PLN.
Ponadto na konto bankowe fundacji wypłynęła darowizna na windę w kwocie 1.000,00 PLN
Łącznie pozyskano na windę dla niepełnosprawnych kwotę 8 656,10 PLN.
Ponadto w 2012 roku realizowano następujące projekty:
- Turnusy dla chorych w Brańszczyku – pozyskano kwotę 1 300,00 PLN
- zbiórka telefonów komórkowych – pozyskano kwotę 190,28 PLN
- zbiórka tuszy i tonerów – pozyskano kwotę 1 922,34 PLN
- Szkoła dla dzieci w Laare – pozyskano kwotę 4 572,97 PLN
- Włocławek Świetlica środowiskowa „Trampolina” – pozyskano kwotę 1 860,00 PLN
- Lot Nadziei – pozyskano kwotę 1 555,00 PLN
- Siostry Sakramentki – pozyskano kwotę 1 265,00 PLN
- Pomoc dla diecezji Marsabit w Afryce – pozyskano kwotę 1 300,00 PLN
Łącznie przychody z działalności statutowej Fundacji w roku 2012 wyniosły 350 870,74 PLN,
w tym darowizny na cele statutowe 26 676,61 PLN.

2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów Fundacji w roku 2012
z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia
Tabela nr 1
1. Przychody z działalności statutowej w tym:

730 028,51

Przeznaczenie wyniku finansowego netto roku ubiegłego
na działalność statutową

155 466,12

darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - wpływ na
konto bankowe

349 660,06

darowizny pieniężne od osób fizycznych - wpływ do kasy fundacji
Wpływy uzyskane z 1%
2. Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki z lokat)
Razem przychody (1+2)

1 210,68
223 691,65
10 661,79
740 690,30
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3. Informacja o kosztach poniesionych na realizację zadań statutowych
w roku 2012
Tabela nr 2
1. Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:

401 055,95

Koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)

161 468,02

2. Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:

67 243,23

Zużycie materiałów

13 874,36

Usługi obce

5 065,23

Podatki i opłaty

7 533,00

Wynagrodzenia

31 300,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia

6 684,64

Pozostałe koszty (koszty reklamy)

2 786,00

Razem koszty (1+2)

468 299,18

4. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych
Fundacja na dzień 31.12.2012 r. zatrudniała 4 osoby, w przeliczeniu na etaty
1,75.
b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez Fundację w 2012 roku
wyniosła 31 300,00 PLN
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c) wysokości

rocznego

lub

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji
Członkowie Zarządu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie pobierają
miesięcznego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji, podobnie
członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za działalność na rzecz
Fundacji.
d) udzielonych pożyczkach pieniężnych
W 2012 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie udzielała żadnych
pożyczek pieniężnych.

e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja posiada lokatę bankową terminową (tygodniową)

na rachunku

skonsolidowanym w ramach umowy z Konferencją Episkopatu Polski.
f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada obligacji ani udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego.
g) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada nieruchomości.
h) nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2012 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie nabyła żadnego
środka trwałego.
i) wartości aktywów i pasywów oraz zobowiązań ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2012
roku wynosiła 282 391,12 PLN.
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Wartość pasywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2012
roku wynosiła 282 391,12 PLN, w tym: fundusz statutowy 10 000,00 PLN,
wynik finansowy netto (zysk) 272 391,12 PLN.
j) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – Fundacja Księdza Orione Czyńmy
Dobro na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała żadnych rezerw na zobowiązania.
5) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2012 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie realizowała zadań
zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
6) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
Deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikiem CIT8/0 za rok podatkowy 2012 została
złożona dnia 26 marca 2013 roku we właściwym co do siedziby fundacji Urzędzie
Skarbowym, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).
Data sporządzenia sprawozdania: 29.03.2013 r.
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