SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
z działalności za rok 2013

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: 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:
Numer rachunku subkonto 2:

Nr 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926
Nr 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691

2. Organy Fundacji
skład Zarządu Fundacji:
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Nowak
Robert Branicki
Kazimierz Poręba
Ewa Grażyna Świć

Prezes Fundacji
Z-ca Prezesa Fundacji
Sekretarz
Członek Zarządu

skład Rady Fundacji:
Przewodniczący Członkowie Rady -

ks. Antoni Wita
ks. Dariusz Czupryński
ks. Krzysztof Baranowski
ks. Leszek Kromka
br. Zbigniew Smętek
ks. Grzegorz Sikorski
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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.
4. Organizowanie

i

pośredniczenie

w

wypoczynku,

turystyce

i

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
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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.
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.
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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 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Działalność statutowa Fundacji w roku 2013
1. Realizacja celów statutowych w roku 2013
Na przestrzeni ostatnich 7 lat dynamicznie rozwija się pomoc na rzecz dzieci z Afryki. Na
dzień 31.12.2013 r. liczba dzieci z Kenii objętych finansowym wsparciem w ramach projektu
adopcji na odległość wyniosła 688 dzieci. W tym miejscu pragniemy złożyć wyrazy
podziękowania na ręce wszystkich Rodziców Adopcyjnych, którzy zapragnęli wesprzeć
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materialnie i duchowo afrykańskie dziecko, podejmując adopcję imienną bezterminową lub
adopcję na określony czas, bądź też adopcję bezimienną.
Pomoc misji w Laare realizowana była także poprzez zbiórkę makulatury na rzecz budowy
studni w Laare w ramach projektu „Studnia dla Laare”. Woda to życie, a każda zebrana
gazeta, papier czy karton przyczynia się do budowy studni tak bardzo potrzebnej
mieszkańcom wioski Laare. Na projekt budowy studni pozyskano łącznie kwotę 20 689,60
PLN (w tym: 19 800,00 PLN z wpłat darowizn na konto Fundacji i 889,60 PLN w wyniku
zbiórki surowca wtórnego- makulatury). Jednakże Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
nie prowadzi inwestycji budowy studni w Kenii w miejscowości Laare a jedynie, w ramach
działalności charytatywnej, w roku 2013 pozyskiwała darowizny i zbierała makulaturę na
projekt „Studnia dla Laare”. Celem projektu była pomoc finansowa dla mieszkańców wioski
Laare, na rzecz których działa Misja Katolicka Sióstr Orionistek (Little Misionary Sisters of
Charity). Misja podjęła próbę budowy studni, aby pozyskać tak bardzo potrzebną
mieszkańcom wioski wodę i zwróciła się do Fundacji z prośbą o wsparcie finansowe
projektu. Pozyskane przez Fundację środki (darowizny i dochód ze zbiórki makulatury)
zostały przekazane na rachunek bankowy Misji Sióstr Orionistek w Laare w roku 2014.
W roku 2013 Fundacja realizowała 53 projekty, w tym 28 projektów na rzecz osób
indywidualnych. Dzięki darowiznom pomoc dotarła do wielu potrzebujących: osób chorych,
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wśród odbiorców działań Fundacji są dzieci i dorośli z różnych zakątków Polski, jak również
podopieczni placówek oriońskich.
Realizacja celów statutowych w roku 2013 polegała na prowadzeniu następujących działań:
1) Styczeń - Grudzień 2013 r.- realizacja dwóch projektów misyjnych mających na celu
pomoc w dożywianiu i edukacji dzieci z Afryki. Są to:
- Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z wioski Laare
(na dzień 31.12.2013 r. pomocą objętych było 668 dzieci),
- Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z Centrum Księdza Orione w Kaburugi
(na dzień 31.12.2013 r. pomocą objętych było 20 dzieci w ramach adopcji bezimiennej).
Dzięki wpłatom darczyńców na projekt pn. Adopcja na odległość dzieci z Kenii z wioski Laare
w roku 2013 pozyskano łącznie kwotę 420 698,04 PLN. Z otrzymanych środków do końca
roku 2013 przekazano do misji w Laare kwotę 304 273,98 PLN na realizację projektu.
W ramach projektu adopcji na odległość dzieci z Centrum Księdza Orione w Kaburugi
w 2013 roku pozyskano łącznie kwotę 7 620,00 PLN. Do dnia 31.12.2013 r. przekazano na
rzecz Centrum kwotę 6 865,00 PLN.
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2) Styczeń 2013 r. – przekazano kwotę 10 000,00 PLN w ramach wsparcia działalności
opiekuńczo-wychowawczej

i

edukacyjnej

Wyższego

Seminarium

Duchownego

w Zduńskiej Woli.
3) Luty 2013 r. –wizyta przedstawicieli Fundacji w misji Laare w Kenii. Prezes Zarządu,
koordynator projektów i wolontariusz– koordynator odbyli 2- tygodniową wizytę w misji
Laare, podczas której przyglądali się pracy na misji, odwiedzali szkoły, do których
uczęszczają dzieci objęte pomocą oraz spotkali się z siostrami pracującymi na misji,
dyrekcją i nauczycielami szkół. Drugi wolontariusz pozostał w Laare na 3-miesięczny
wolontariat misyjny. Koszt biletów lotniczych dla 4 osób wyniósł 11 056,31 PLN.
4) Kwiecień 2013 r. - przekazano kwotę 2 824,20 PLN dla Daniela chorującego
na porażenie mózgowe oraz kwotę 1 500,00 PLN dla podopiecznych Świetlicy
Środowiskowej „Trampolina” we Włocławku. W kwietniu przekazano także kwotę
4 400,00 PLN na rzecz parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli oraz kwotę
50,00 PLN na rehabilitację Ewy poruszającej się na wózku inwalidzkim.
5) Maj 2013 r. – przekazano kwotę 25 000,00 PLN dla parafii św. Antoniego z Padwy
w Zduńskiej Woli na działalność charytatywno-opiekuńczą oraz sfinansowano zabiegi
rehabilitacyjne w kwocie 440,00 PLN dla Martyna (projekt 37) – chłopca zmagającego
się z autyzmem.
6) Czerwiec 2013 r. – W ramach organizacji i promocji wolontariatu pokryto koszty
szkolenia i spotkania integracyjnego wolontariuszy – 1 950,30 PLN. Dofinansowano
zakup protezy dla Podopiecznego Krzysztofa w kwocie 33 595,00 PLN. Pokryto wydatki
na rehabilitację Martyna 37 w kwocie 440,00 PLN oraz przekazano darowiznę dla
Mariusza 24 w kwocie 2 100,00 PLN jak również przekazano na rzecz Mariusza 24
ofiary pozyskane w wyniku przeprowadzonej zbiórki do puszek w kwocie 901,94 PLN.
7) Lipiec 2013 r. – przekazano kwotę 500,00 PLN dla dzieci z Domu Dziecka
w Wojsławicach oraz kwotę 1 000,00 PLN na rzecz dzieci i młodzieży z parafii
Opatrzności Bożej w Kaliszu. Przekazano dla Mariusza 24 kwotę 2 070,53 PLN, dla
Sławomira 30 – 50,00 PLN, dla Tomasza 31 – 220,00 PLN, dla Łukasza 19 – 85,00
PLN, dla Klaudii 5 – 50,00 PLN, dla Filipa – 190,00 PLN, dla Zuzi 25 – 5 577,63 PLN,
dla Tomka O. (projekt 18) – 260,00 PLN, dla Niesłyszących – 500,00 PLN. Pokryto
koszty rehabilitacji Martyna 37 w kwocie 440,00 PLN oraz zakupiono środki higieniczne
na turnus w Brańszczyku w kwocie 1 300,00 PLN.
8) Sierpień 2013 r.- Przekazano kwotę 16 800,00 PLN w ramach wsparcia działalności
opiekuńczo-wychowawczej

i

edukacyjnej

Wyższego

Seminarium

Duchownego

w Zduńskiej Woli. Ponadto przekazano kwotę 500,00 PLN dla Szymona (projekt 39).
Sfinansowano rehabilitację Tomasza (projekt 31) w kwocie 2 000,00 PLN oraz terapię
Martyna 37 w kwocie 220,00 PLN.
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9) Wrzesień 2013 r. – przekazano kwotę 3 000,00 PLN dla parafii św. Antoniego
w Zduńskiej Woli. Przekazano także darowiznę w kwocie 1 535,00 PLN na zakup ssaka
dla Marty (projekt 50). W ramach projektu Memoriał im. Mateusza Krawczyka „Spełnić
marzenia” przekazano łącznie kwotę 6000,00 PLN jako stypendium dla dwóch
niepełnosprawnych studentów Klaudii i Krzysztofa (po 3 000,00 PLN dla każdej z osób).
Na spotkanie integracyjne wolontariuszy (w ramach promocji i organizacji wolontariatu)
połączone ze szkoleniem przeznaczono kwotę 1 000,04 PLN. Na rehabilitację Martyna
przekazano kwotę 360,00 PLN. Zakupiono bilet lotniczy dla misjonarki z Laare na pilny
przyjazd do Polski w kwocie 3.732,15 PLN. Następnie Zgromadzenie Sióstr dokonało
zwrotu środków za zakupiony przez Fundację bilet lotniczy.
10) Październik 2013 r. – przekazano darowiznę w kwocie 660,00 PLN na leczenie
Romana zmagającego się z chorobą nowotworową. Przekazano kwotę 1 771,96 PLN na
rehabilitację Klaudii (projekt 5). Ponadto pokryto koszty operacji związanej z implantacją
oczodołu Podopiecznej 7-miesięcznej Lenki (projekt 49) w kwocie 3 700,00 PLN.
Dofinansowano zakup wózka dla Mariusza 24 w kwocie 1 044,00 PLN oraz rehabilitację
Mariusza 24 w kwocie 1 000,00 PLN. Ponadto opłacono pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym Podopiecznego Tomasza 31 w kwocie 10 864,00 PLN.
W październiku 2013 poniesiono także koszt związany z realizacją projektu pn. Adopcja
na odległość dzieci z Kenii z wioski Laare tj. zakupiono bilet lotniczy dla koordynatora
projektu udającego się do misji w kwocie 3 136,94 PLN.
11) Listopad 2013 r. - zakupiono artykuły medyczne dla Tomasza 31 w kwocie
1 800,00 PLN oraz dokonano wydatków na rzecz misji w Laare na kwotę 3 003,40 PLN.
12) Grudzień 2013 r. - w ramach wsparcia osób niepełnosprawnych dokonano refundacji
leków dla podopiecznych - Mariusza 24 w kwocie 2 268,00 PLN oraz Szymona 39
w kwocie 1 340,34 PLN. Dofinansowano Turniej Orione Basketball Cup organizowany
przez Stowarzyszenie „Trampolina dla Włocławka” w kwocie 4 000,00 PLN.
13) Koszty dotyczące 1% podatku
W 2013 roku wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego za rok podatkowy 2012 wyniosły
265 639,16 PLN. W okresie wrzesień - grudzień 2013 r. dokonano rozliczenia wpływów
z tytułu 1% na kwotę 155 416,85 PLN. Środki przekazano zgodnie z celami
szczegółowymi określonymi przez podatników w formularzu PIT:
- Parafia św. A. Orione w Warszawie (1% cel nr 7) – 6 857,71 PLN,
- Świetlica Środowiskowa „Trampolina” projekt 26 – 8 993,84 PLN,
- Parafia NSPJ we Włocławku (1% cel nr 4) – 148,80 PLN
- Tomasz 31 – 1 100,00 PLN
- Łukasz 19 – 16 887,10 PLN
- Dominik 46 – 2 476,50 PLN
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- Alek 43 – 3 532,80 PLN
- Mariusz 24 – 39 289,10 PLN
- Bartosz 21 – 5 185,60 PLN
- Ochotnicza Straż Pożarna GRS Łódź-Jędrzejów (projekt 38) – 2 999,80 PLN,
- Szymon 39 – 1 041,10 PLN
- Rodzina Szymona 40 – 14 322,60 PLN
- Klaudia 5 – 6 343,90 PLN
- ZOL Łaźniew (1% cel nr 17) – 1 851,00 PLN
- Sławomir 30 – 30 PLN
- Parafia Wniebowzięcia N.M. Panny w Rokitnie (1% cel nr 24) 3 747,00 PLN
- Zuzia 25 – 6 948,30 PLN
- Stowarzyszenie Apostolstwo Miłosierdzia p.w. św. A. Orione Hospicjum Domowe
w Warszawie – 415,60 PLN
- Ewa 13 – 371,40 PLN
- Filip (1% cel nr 39) – 2 770,10 PLN
- Kamila (1% cel nr 40) – 3 189,10 PLN
- Daniel 35 – 4 228 PLN
- Stowarzyszenie „Nie widzę przeszkód” (1% cel nr 35) – 7 443,50 PLN
- OIKOS Ciechocinek (1% cel nr 32) – 842,30 PLN
- Mariusz 36 – 1 020,70 PLN
- Fundacja PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychicznie z siedziba w Międzybrodziu
Bialskim (1% cel nr 36) – 3 558,00 PLN
- Martyn 37 – 4 735,10 PLN
- Robert 44 – 3 896,20 PLN
- Maciej 33 – 1 191,70 PLN
Ponadto przekazano środki z tytułu wpłat 1% podatku otrzymane w latach poprzednich
w kwocie 68 771,85 PLN na poniższe cele:
- Parafia św. A. Orione w Warszawie (1% cel nr 7) – 8 895,96 PLN
- Zuzia 25 – 22 258,13 PLN
- Ośrodek dla Bezdomnych w Łaźniewie (projekt 14) – 326,48 PLN
- Dom Pomocy Społecznej im. Ks. K. Sterpii w Izbicy Kujawskiej (1% cel nr 14) –
2 938,56 PLN
- Parafia św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli (1% cel nr 10) – 6 673,68 PLN
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. A. Orione w Kaliszu (1% cel nr 12) –
452,40 PLN
- Parafia Wniebowzięcia N.M. Panny w Rokitnie (1% cel nr 24) – 4 190, 56 PLN
- ZOL Otwock (1% cel nr 33) – 1 702,40 PLN
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- Parafia Malbork (1% cel nr 6) – 3 522,08 PLN
- Klaudia 5 – 3 677,40 PLN
- Kamila (1% cel nr 40) – 2 227,50 PLN
- Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu (1% cel nr 8) – 3 867,84 PLN
- Stowarzyszenie Apostolstwo Miłosierdzia p.w. św. A. Orione Hospicjum Domowe
w Warszawie – 364,40 PLN
- Schronisko dla Bezdomnych w Henrykowie (1% cel nr 3) – 836,72 PLN
- Daniel 10 – 2 175,80 PLN
- Ośrodek Rekolekcyjno- Wypoczynkowy Orionówka w Międzybrodziu Bialskim
(1% cel nr 23) – 433,84 PLN
- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włocławku (1% cel nr 4) – 188,96 PLN
- Mateusz 20 – 3 443,90 PLN
- Niesłyszący (projekt 12) – 470,88 PLN
- Brańszczyk (projekt 11) – 124,36 PLN
14) Fundacja w 2013 roku realizowała projekt pn. Nowoczesna terapia społeczna
i zawodowa żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla
trenerów i kadry zarządzającej na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych
przez

gruzińską

organizację

pozarządową

Life

Line

w

Gurjaani

w

Gruzji,

współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP 2013 r. Koszty poniesione na realizację projektu wyniosły
220 769,10 PLN.
Łącznie koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
w roku 2013 wyniosły 932 807,88 PLN.
15) Koszty reklamy w 2013 roku wyniosły 11 388,32 PLN i zostały przeznaczone na:
- druk ulotek 4 510,00 PLN,
- wysyłka materiałów promocyjnych 6 878,32 PLN.
16) 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 21/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. wydanej przez
Ministra Administracji i Cyfryzacji. Suma zebranych ofiar wyniosła 64 542,41 PLN.
Zbiórka została rozliczona w styczniu 2014 roku. Cele prowadzonej zbiórki publicznej to:
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- leczenie osób chorych,
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
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W ramach prowadzonej zbiórki publicznej realizowano następujące projekty:
- Tomasz Cz. 31 – pozyskano kwotę 13 517,17 PLN
- Mariusz 24 – pozyskano kwotę 6 439,50 PLN
- Trampolina (projekt 26) – pozyskano kwotę 385,00 PLN
- Klaudia 5 – pozyskano kwotę 150,00 PLN
- Zuzia 25 – pozyskano kwotę 16 249,44 PLN
- Martyn 37 – pozyskano kwotę 2 255,00 PLN
- Rodzina Szymona 40 – pozyskano kwotę 2 113,00 PLN
- Tomek O. 18 – pozyskano kwotę 560,00 PLN
- Szymon 39 – pozyskano kwotę 1 840,34 PLN
- Krystian 45 – pozyskano kwotę 60,00 PLN
- Dominik 46 – pozyskano kwotę 100,00 PLN
- Robert 44 – pozyskano kwotę 2 091,61 PLN
- Krzysztof 32 – pozyskano kwotę 1 068,75 PLN
- Daniel 10 – pozyskano kwotę 300,00 PLN
- Alek 43 – pozyskano kwotę 170,00 PLN
- Lenka 49 – pozyskano kwotę 17 017,60 PLN
- Marta 50 – pozyskano kwotę 225,00 PLN

17) 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 decyzji nr 32/2012 z dnia 08 lutego 2012 r. wydanej przez
Ministra Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji wydanej na okres
01.03.2012 – 28.02.2013 r. Suma zebranych ofiar w okresie od dnia 01.01.2013 r. do
28.02.2013 r. wyniosła 21 490,21 PLN. Zbiórka została rozliczona w 2013 roku.
18) W dniach 15-16 czerwca 2013 r. na podstawie pozwolenia nr ZKiOC.5311.2.2013 nr 1/2013
z dnia 11 czerwca 2013 r. została przeprowadzona w Zduńskiej Woli zbiórka do puszek na
rzecz Podopiecznego Mariusza, w wyniku której zebrano kwotę 1 001,94 PLN.
19) Przeprowadzono również zbiórkę publiczną w dniu 07 lipca 2013 r. w Izbicy Kujawskiej.
Zbiórka publiczna została przeprowadzona na podstawie decyzji numer SO.5311.1.2013
z dnia 12 czerwca 2013 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Izbica Kujawska.
Celem zbiórki było zebranie funduszy z przeznaczeniem na zakup windy osobowej dla osób
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 12.446,20 PLN.
Ponadto na konto bankowe fundacji wypłynęła darowizna na windę w kwocie 3.000,00 PLN
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Łącznie pozyskano na windę dla niepełnosprawnych kwotę 15 446,20 PLN.
20) W 2013 roku realizowano także następujące projekty:
- Turnusy dla chorych w Brańszczyku – pozyskano kwotę 500,00 PLN
- Szkoła w Laare – pozyskano kwotę 14 195,57 PLN
- Akcja „lizak” dla dzieci z Laare – pozyskano kwotę 6 542,29 PLN
- Szwalnia dla misji w Laare – pozyskano kwotę 9 090,00 PLN
- Łukasz 19 – pozyskano kwotę 50,00 PLN
- Klaudia 5 – pozyskano kwotę 400,00 PLN
- Stowarzyszenie Apostolstwo Miłosierdzia p.w. św. A. Orione Hospicjum Domowe
w Warszawie – pozyskano kwotę 710,00 PLN
- Duszpasterstwo Niesłyszących w Zduńskiej Woli – pozyskano kwotę 500,00 PLN
- Roman – pozyskano kwotę 660,00 PLN
- Siostry Sakramentki – pozyskano kwotę 800,00 PLN
- Dom Miłosierdzia w Łahiszynie na Białorusi – pozyskano kwotę 5 000,00 PLN
- zbiórka zużytych tuszy i tonerów – pozyskano kwotę 2 046,89 PLN
- cele statutowe – 19 846,94 PLN.

Łącznie przychody z działalności statutowej Fundacji w roku 2013 wyniosły 1 349 139,26 PLN.

2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów Fundacji w roku 2013
z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia
1. Przychody z działalności statutowej w tym:

Tabela nr 1
1 349 139,26

Przeznaczenie wyniku finansowego netto roku ubiegłego
na działalność statutową

272 391,12

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

586 767,94

Darowizny pieniężne od osób fizycznych - wpływ do kasy fundacji

3 571,94

Wpływy uzyskane z 1%

265 639,16

Dotacja otrzymana z MSZ

220 769,10

2. Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki z lokat)
Razem przychody (1+2)

7 917,33
1 357 056,59
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3. Informacja o kosztach poniesionych na realizację zadań statutowych
w roku 2013

Tabela nr 2

1. Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:

932 807,88

Koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)

237 420,65

2. Koszty ogólnoadministracyjne, w tym:

148 321,45

Zużycie materiałów

29 728,63

Usługi obce

12 338,81

Podatki i opłaty

915,00

Wynagrodzenia

74 300,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia

19 650,69

Pozostałe koszty (koszty reklamy)

11 388,32

Razem koszty (1+2)

1 081 129,33

4. Dane o:
1)

liczbie osób zatrudnionych
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2013 r. zatrudniała 4 osoby,
w przeliczeniu na pełne etaty 3,5 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w Fundacji
w roku 2013 w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie ze sprawozdaniem tabelarycznym
zamieszczonym na stronie pożytek.gov.pl, wyniosła 2,8 etatu.
Pracownicy byli zatrudnieni na następujących stanowiskach:
- specjalista ds. personalnych i koordynator projektów 1/1 etatu
- koordynator projektów misyjnych 1/1 etatu
- pracownik biurowy 1/1 etatu
- pracownik biurowy ½ etatu

2) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez Fundację w 2013 roku wyniosła
74 300,00 PLN.
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3) 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.
4) udzielonych pożyczkach pieniężnych
W 2013 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie udzielała żadnych pożyczek
pieniężnych.
5) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja posiada lokatę bankową terminową (tygodniową) na rachunku skonsolidowanym
w ramach umowy 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 ani udziałów lub akcji
w spółkach prawa handlowego.
7) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie posiada nieruchomości.
8) nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2013 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 31.12.2013 roku
wynosiła 285 927,26 PLN.
Wartość pasywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2013 roku
wynosiła 285 927,26 PLN, w tym: fundusz statutowy 10 000,00 PLN, wynik finansowy
netto (zysk) 275 927,26 PLN.
10) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro na
dzień 31.12.2013 r. nie posiadała żadnych rezerw na zobowiązania.
11) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2013 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie realizowała zadań zleconych
przez podmioty państwowe i samorządowe.
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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.
13) informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
i wynikach przeprowadzonych kontroli
W roku 2013 w Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie były przeprowadzone żadne
kontrole.

Deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikiem CIT8/0 za rok podatkowy 2013 została złożona
dnia 28 marca 2014 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 uzupełnionego sprawozdania: 22.12.2014 r.

Podpisy osób reprezentujących organizację
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