SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
z działalności za rok 2017
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 31.12.2017 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 31.12.2017 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,
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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.
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 opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze 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,
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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.
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.
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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.

6. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Fundacji
w okresie sprawozdawczym
Wyróżnia się trzy główne rodzaje działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jakie
prowadziła Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro w okresie sprawozdawczym:
1) 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 2017 r. pomocą obejmowaliśmy
blisko 40 osób niepełnosprawnych w ramach projektów indywidualnych na terenie kraju.
Są to osoby w przedziale wiekowym od 1+ do 60+. Wśród Podopiecznych są osoby,
które doznały złamania kręgosłupa wskutek nieszczęśliwego wypadku, osoby chorujące
na zanik mięśni typu Duchenne‘a, porażenie mózgowe, rozszczep kręgosłupa
i wodogłowie, osoby po amputacji kończyn, po przebytym udarze oraz osoby cierpiące
na rzadkie schorzenia, które doprowadziły je do niepełnosprawności. Pozyskujemy
na rzecz Podopiecznych darowizny pieniężne na leczenie i rehabilitację, zakup
niezbędnego sprzętu i środków higieny oraz 1% podatku zadeklarowany przez
podatników na poszczególne cele. Od początku istnienia Fundacji pomocą obejmujemy
także młodych niepełnosprawnych Kenijczyków- podopiecznych Centrum Księdza
Orione w Kaburugi.

W 2017 roku wsparcie otrzymało 40 osób niepełnosprawnych.
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Ze względu na głęboko zakorzenioną tradycję plemienną i wierzenia ludności
afrykańskiej,

że

niepełnosprawność

jest

przekleństwem,

sytuacja

osób

niepełnosprawnych wciąż 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 nadzieja dla bezbronnych dzieci. Mogą tam
dorastać w atmosferze miłości i szacunku.
2) działalność charytatywna 88.99.Z
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje działalność charytatywną poprzez
wsparcie finansowe i rzeczowe udzielane parafiom i placówkom oriońskim. W 2017 r.
pomoc otrzymały m.in. Parafia w Zduńskiej Woli, Kaliszu, Włocławku, Warszawie,
Rokitnie, Malborku i Łaźniewie. We współpracy z Fundacją LOTTO Milion Marzeń
zbudowaliśmy Plac Zabaw Misia na terenie Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli.
W ramach tej działalności realizowaliśmy także projekt Africamed, przekazując aparat
KTG dla Szpitala w Tanzanii i inne niezbędne sprzęty i akcesoria medyczne. W 2017 r.
działalność charytatywną realizowaliśmy również we współpracy z Caritas Polska,
włączając się w ogólnopolską akcję „Rodzina Rodzinie” na rzecz pomocy konkretnej
rodzinie z Aleppo w Syrii, która ucierpiała wskutek działań wojennych.
3) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
PKD 88.99.Z.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje działania na rzecz dzieci i młodzieży
w kraju i za granicą. W ramach projektów misyjnych mających na celu wsparcie dziecka
na odległość, czyli tzw. "adopcję na odległość" obejmujemy pomocą ponad 1300 dzieci
z Kenii z dwóch misji: Laare i Kaburugi oraz blisko 100 dzieci z misji Ankazoabo-Sud
na Madagaskarze. Wsparcie na odległość polega na udzieleniu finansowej i duchowej
pomocy dzieciom z różnych regionów świata, głównie z Afryki. Poza zapewnieniem
podstawowych potrzeb bytowych, darowizny przeznaczane są na pokrycie kosztów
edukacji afrykańskich dzieci, które wskutek ubóstwa nie mają możliwości kształcenia.
A to właśnie edukacja daje szansę na lepszą przyszłość dla ludności Afryki. Pięknym
tego przykładem jest historia naszej podopiecznej Laury Makena. Laura urodziła
się i wychowała w afrykańskiej wiosce Laare w Kenii. Rodzina była uboga. Przez wiele
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lat dziewczynka była objęta adopcją na odległość przez Darczyńców z Polski. Dzięki
finansowemu wsparciu ukończyła jedno z najlepszych liceów w Nairobi i w 2014 roku
rozpoczęła studnia medyczne w Gdańsku na GUM. Obecnie zakończyła z bardzo
dobrymi wynikami kolejny rok studiów, a po ich ukończeniu pragnie wrócić do ukochanej
Kenii, by tam jako lekarz pediatra leczyć najuboższe dzieci. Projekt adopcji na odległość
jest realizowany w dwóch formach: imiennej- darowizny na rzecz konkretnego dziecka
i bezimiennej- wsparcie doraźne.

II. Działalność statutowa Fundacji w roku 2017
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro została powołana przez Zgromadzenie
Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści Prowincja Polska. Akt założycielski
podpisano dnia 18 kwietnia 2007 roku. Inspiracją nazwy Fundacji stały się słowa
św. Alojzego Orione, które brzmią: Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze,
zła nigdy i nikomu. Nasz Patron urodził się we Włoszech w miejscowości Pontecurone.
Jest on założycielem Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Został
kanonizowany w Rzymie dnia 16 maja 2004 r. przez Ojca św. Jana Pawła II.
Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest wypełnienie duchowego testamentu
Patrona św. Alojzego Orione poprzez pochylanie się nad potrzebującymi, prowadzenie
ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wobec wszystkich.
Logo w kształcie świec symbolizuje ludzi, którzy poznawszy charyzmat św. Alojzego
Orione pragną tak jak on spalać się dla realizacji celu jakim jest czynienie dobra
wszystkim i zawsze, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!
Zgodnie z celami statutowymi pomocą obejmujemy dzieci i młodzież oraz dorosłych.
Podopiecznymi Fundacji są osoby chore, osoby niepełnosprawne, znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Nasze
projekty realizujemy w pięciu obszarach: projekty oriońskie, misyjne, humanitarne,
indywidualne i ekologiczne.
Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno
w kraju, jak i za granicą. Pozyskane darowizny pieniężne i 1% podatku przeznaczamy
na pokrycie kosztów: leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu i specjalistycznych zabiegów
naszych

Podopiecznych

objętych

projektami

indywidualnymi.

W

2017

roku

realizowaliśmy ponad 70. projektów, w tym blisko 50. na rzecz osób indywidualnych,
7

8. misyjnych i 1. humanitarny. Liczba projektów cyklicznie wzrasta, szczególnie w grupie
projektów indywidualnych. W trakcie roku zmarli trzej nasi Podopieczni: Anna, Katarzyna
i Aleksander. Jednocześnie pomocą objęliśmy nowe osoby potrzebujące wsparcia,
gdyż każda nawet najmniejsza wpłata, czy też przekazany 1% podatku, to ogromna
szansa dla każdej i każdego z nich.
Zgodnie z charyzmatem założyciela św. Alojzego Orione Księża Orioniści docierają
z pomocą do potrzebujących poprzez różne formy działania. Fundacja wspiera parafie
oriońskie i dzieła miłosierdzia prowadzone przez Zgromadzenie w Polsce, na Białorusi
Parafie oriońskie czynnie realizują działalność charytatywno-

oraz na Ukrainie.

opiekuńczą, która jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. Parafie działają na rzecz
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych, scholii parafialnych,
klubów młodzieżowych, klubów sportowych i innych aktywnych grup na rzecz młodych.
W parafiach czynnie działa wolontariat, w który angażują się zarówno młodzi
jak i seniorzy. Parafie troszczą się o ubogich i bezdomnych, w tym celu prowadzą
jadłodajnie np. we Włocławku oraz caritas parafialne, gdzie trwają cykliczne zbiórki
odzieży i żywności, które następnie trafiają do potrzebujących. Ponadto parafie
wspierają osoby niepełnosprawne, chore i seniorów. W Zduńskiej Woli przy Parafii
św. Antoniego od ponad 50 lat działa Duszpasterstwo Niesłyszących, zaś w Parafii
św. Alojzego Orione w Warszawie spotyka się co tydzień Duszpasterstwo Drabiny
Jakubowej. Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu troszczy się w sposób szczególny
o samotnych seniorów. Dzięki współpracy z parafiami docieramy do większej liczby
osób potrzebujących pomocy.
W 2017 r. kontynuowaliśmy projekt ByWygrali.pl., który ma na celu pomoc w rozwoju
osobistym,

zawodowym

i społecznym

oraz

w procesie

usamodzielniania

się

wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W ramach tego projektu
przeprowadzono
wychowankom

cykl
kursy

warsztatów
prawa

jazdy

psychoedukacyjnych,
i

języków

obcych.

korepetycje,
Dzięki

opłacono

dofinansowaniu

pozyskanemu od Fundacji Grupy PERN - "Przyjaźń", wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego skorzystali z dodatkowych warsztatów psychoedukacyjnych,
dzięki którym zdobyli umiejętności stosowania technik skutecznej komunikacji,
minimalizacji konfliktów, asertywnych zachowań, rozpoznawania i wyrażania emocji,
stawiania sobie celów, planowania przyszłości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
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poznawania swoich mocnych stron, talentów oraz umiejętności podwyższania
i utrzymania samooceny. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu od Fundacji PZU w lutym
2017 r. zorganizowano dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
obóz rekreacyjno-wypoczynkowy w górach. Podczas wyjazdu wychowankowie poznali
różnorodność kulturową i krajobrazową naszego kraju, doświadczyli, że można aktywnie
spędzać czas wolny przez zabawę i integrację oraz nauczyli się odpowiedzialności
za siebie i innych kolegów. Poznali jak szanować obowiązujące normy społeczne oraz
działania prowadzące do ich usamodzielniania się, czy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
Nasza pomoc dociera także do Afryki: Kenii, Tanzanii, Mozambiku i na Madagaskar.
Troszczymy się o afrykańskie dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie i pozbawione dostępu
do edukacji. Poprzez misyjny projekt adopcji na odległość w 2017 roku wsparcie
otrzymało ponad 1300 dzieci z Kenii i blisko 100 dzieci z Madagaskaru. Dla małych
Afrykańczyków organizujemy także dodatkowe akcje w ramach projektów misyjnych.
Dzieje się to głównie we współpracy ze szkołami i parafiami. Dzięki tym akcjom
pozyskujemy środki na zakup obuwia oraz zakup innych niezbędnych rzeczy
potrzebnych dzieciom w misji. Zaś poprzez projekt „Zwierzaki dla Afryki”, w który
czynnie włączają się zarówno społeczności szkolne, parafie, jak i osoby indywidualne
pozyskujemy środki na zakup kur, kóz i świnek. Do Afryki w 2017 roku dotarliśmy także
z fachową pomocą medyczną i niezbędnym dla ratowania ludzi sprzętem medycznym
poprzez projekt „AfricaMed”, który powstał w 2015 roku z inicjatywy młodych ludzi
(głównie medyków) z Lublina. Lekarze, studenci medycyny i farmacji oraz innych
kierunków stworzyli zespół osób zaangażowanych na rzecz ratowania ludności Afryki.
Poprzez różnorodne akcje i czynne zaangażowanie wolontariuszy pozyskaliśmy środki
na zakup sprzętu tak bardzo potrzebnego w szpitalach afrykańskich, z którymi
nawiązaliśmy współpracę w latach 2015-2017. Wolontariusze medyczni z ogromnym
poświęceniem troszczyli się o pacjentów placówek i szpitali misyjnych. Dzięki ofiarności
Darczyńców w roku 2017 udało nam się wyposażyć Szpital w Tanzanii w miejscowości
Rubya w aparat KTG oraz zakupić fantomy dla celów szkoleniowych wolontariuszy
projektu „AfricaMed”.
W 2017 r. włączyliśmy się w ogólnopolską akcję prowadzoną przez Caritas Polska
„Rodzina Rodzinie”. W ramach naszego projektu humanitarnego „Pomoc Chrześcijanom
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prześladowanym” przeprowadziliśmy akcję „Czyńmy Dobro w Syrii”. W pomoc włączyły
się parafie oriońskie i darczyńcy indywidualni.

Dzięki pozyskanym środkom przez

12 miesięcy finansowaliśmy, za pośrednictwem Caritas Polska, koszty utrzymania
dwuosobowej rodziny w Syrii.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro realizuje także projekty ekologiczne
polegające na zbiórce: zużytych tuszy i tonerów oraz nakrętek i makulatury. Pozyskane
w ten sposób środki pozwalają nam realizować pomoc doraźną dla osób najbardziej
potrzebujących.
Od początku powołania Fundacji organizujemy i promujemy wolontariat krajowy
i misyjny kierując się słowami św. Jana Pawła II: „człowiek w pełni realizuje
się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym”. Wolontariusze w przedziale
wiekowym od 12+ do 65+ czynnie włączają się w życie Fundacji poprzez promocję
organizacji, udział w akcjach oraz bezpośrednie zaangażowanie w poszczególne dzieła
przy Parafiach oriońskich. Wolontariusze towarzyszą

osobom niepełnosprawnym

w ramach projektu Drabina Jakubowa, odwiedzają chorych przebywających w ZOL-u
w Łaźniewie oraz biorą udział w akcjach charytatywnych, piknikach i festynach.
Prowadzimy także prelekcje o wolontariacie w szkołach, aby kształtować wśród dzieci
i młodzieży postawę „bardziej być”, do której zachęcał całym sercem św. Jan Paweł II.
Rozwijamy wolontariat misyjny. W latach 2012- 2017 nasi wolontariusze realizowali
wolontariat krótkoterminowy (do 3 miesięcy) na placówkach misyjnych w Kenii
i w Tanzanii. Obecnie trwa rekrutacja wolontariuszy, a od października 2018
we współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti rozpocznie się kilkumiesięczna
formacja wolontariuszy misyjnych, którzy docelowo udadzą się na Madagaskar oraz
na Ukrainę.
Główne projekty Fundacji to:
1) Adopcja na odległość dzieci z Kenii z dwóch placówek misyjnych: Laare i Kaburugi
oraz dzieci z misji Ankazoabo-Sud na Madagaskarze. Cel projektu: dożywianie,
edukacja, opieka medyczna i rehabilitacja. Na koniec 2017 roku pomocą objętych było
ponad 1300 kenijskich dzieci oraz blisko 100 malgaskich.
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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

osoby

z

chorobami

nowotworowymi,

dzieci

z rozszczepem kręgosłupa, chorujące na zanik mięśni typu Duchenne’a, autyzm i inne
wady wrodzone.
3) Projekty oriońskie: pomoc parafiom, dziełom oraz 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 parafie i dzieła oriońskie oraz
podopiecznych dzieł poprzez pozyskiwanie 1% podatku dochodowego oraz pomoc
rzeczową i finansową. Realizujemy następujące projekty oriońskie:
a) „Pomoc dla podopiecznych placówek oriońskich”- na rzecz podopiecznych:
ZOL-u w Łaźniewie, Domu Emeryta w Brańszczyku, Schroniska dla Bezdomnych
w Henrykowie, Schroniska dla Bezdomnych w Czarnej, Domu Pomocy
Społecznej w Izbicy Kujawskiej oraz Ośrodka dla Bezdomnych chorych
i niepełnosprawnych w Łaźniewie;
b) „Niesłyszący”- na rzecz Duszpasterstwa Niesłyszących działającego przy Parafii
św. Antoniego w Zduńskiej Woli;
c) „ByWygrali.pl”- na rzecz wychowanków MOW Księży Orionistów – Centrum
Edukacyjne Trampolina w Warszawie. Celem projektu jest pomoc wychowankom
w

rozwoju

osobistym,

zawodowym

i

społecznym

oraz

w

procesie

ich usamodzielniania się;
d) „Drabina

Jakubowa” i „Przypnij Skrzydła

„Brańszczyk”-

Aniołowi” w ramach projektu

na rzecz podopiecznych i wolontariuszy corocznych turnusów

dla osób chorych i niepełnosprawnych odbywających się w Brańszczyku;
e) „Brańszczykobus” – na rzecz podopiecznych Domu Emeryta w Brańszczyku oraz
na rzecz uczestników turnusów dla osób chorych i niepełnosprawnych;
f)

„Trampolina” - na rzecz dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej
Trampolina działającej przy Parafii NSJ we Włocławku;
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g) „Kocierz Rychwałdzki” – na rzecz budowy ośrodka terapii i wsparcia dla osób
nieprzystosowanych społecznie;
h) „Pomoc parafiom oriońskim”- na rzecz parafii oriońskich w Polsce i na Białorusi,
na ich działalność charytatywno- opiekuńczą, w tym: na rzecz osób chorych,
samotnych i niepełnosprawnych oraz na rzecz dzieci i młodzieży;
i) „Białoruś Dom Miłosierdzia”- na rzecz podopiecznych oriońskiego Domu
Miłosierdzia w Łahiszynie na Białorusi.
W 2017 r. pomoc finansową i rzeczową otrzymało 9 parafii oraz następujące dzieła
oriońskie: Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ZOL i Ośrodek
dla Bezdomnych w Łaźniewie, świetlice środowiskowe przy parafiach w Zduńskiej
Woli i we Włocławku.

Dofinansowaliśmy także zakup busa dla Domu Emeryta

w Brańszczyku i budowę Placu Zabaw Misia przy Parafii w Zduńskiej Woli.

1. Realizacja celów statutowych w roku 2017
Realizacja celów statutowych w roku 2017 polegała na pozyskiwaniu darowizn
pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, darowizn rzeczowych oraz pozyskiwaniu
środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 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 2017 roku z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego, w tym:

2.026.617,27 zł

Darowizny pieniężne

1.562.799,18 zł

Darowizny rzeczowe

55.678,39 zł

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Pozostałe przychody operacyjne
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki z lokat)
Łączna kwota przychodów Fundacji (1+2+3)

408.139,70 zł
0,01 zł
1.470,66 zł
2.028.087,94 zł
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W strukturze przychodów z darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
w okresie sprawozdawczym największy udział procentowy stanowią przychody
na projekty misyjne (ponad 76%). Cały czas dynamicznie rozwija się projekt „Adopcja
na odległość dzieci z wioski Laare w Kenii”. Rozwijają się także pozostałe projekty
misyjne jak „Adopcja na odległość dzieci z Misji Ankazoabo-Sud na Madagaskarze”.
Ponadto dzięki stałemu wsparciu Darczyńców możemy kontynuować projekt „Studia dla
Laury”, która jako pierwsza z naszych podopiecznych z Kenii otrzymała wielką szansę
i studiuje medycynę w Gdańsku.
Wśród projektów indywidualnych w okresie sprawozdawczym najwięcej darowizn
wpłynęło na:
projekt Laura 59

kwota 44.755,00 zł

projekt Bartosz 55

kwota 31.501,35 zł

projekt Wojtek 90

kwota 10.956,46 zł

projekt Maciej 33

kwota

3.861,00 zł

projekt Anna 86

kwota

3.341,07 zł

projekt Szymon 39

kwota

1.844,64 zł

Wśród projektów indywidualnych w okresie sprawozdawczym najwięcej środków
z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło na:
projekt Jarosław 58

kwota

52.241,24 zł

projekt Ada 84

kwota

30.416,62 zł

projekt Dawid 67

kwota

22.308,75 zł

projekt Bartosz 55

kwota

21.538,97 zł

projekt Julia 88

kwota

21.264,13 zł

projekt Mariusz 24

kwota

12.471,22 zł

2) Koszty jakie Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro poniosła na realizację zadań
statutowych w okresie sprawozdawczym, prezentuje tabela nr 2.
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Tabela nr 2. Informacja o kosztach poniesionych na realizację zadań
statutowych w roku 2017

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

1.765.930,79 zł
359.612,84 zł

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

1.764.688,85 zł

Zużycie materiałów i energii

97.726,55 zł

Usługi obce

92.064,37 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

209.129,05 zł

Reklama

10.676,92 zł

Podróże służbowe

13.017,85 zł

Pozostałe koszty

1.342.074,11 zł

a) Koszty działalności pożytku publicznego finansowane z 1% podatku.
W 2017 roku wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok
podatkowy 2016 wyniosły łącznie 408.139,70 zł. W okresie sprawozdawczym
dokonano rozliczenia 1% podatku dochodowego na łączną kwotę 359.612,84 zł.
Do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 331.027,67 zł wydatkowano środki 1% podatku
dochodowego za rok podatkowy 2016. Pozostałe środki wydatkowane w kwocie
28.585,17 zł dotyczyły 1% podatku dochodowego pozyskanego w poprzednich latach
na poszczególne projekty/cele szczegółowe.
b) Na pozostałe koszty składają się:
- działania na rzecz dzieci i młodzieży

909.339,27 zł

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

287.742,16 zł

- działania na rzecz osób wykluczonych społecznie
- działania na rzecz osób chorych
- działania wspomagające edukację

3.531,54 zł
56.141,54 zł
332,46 zł

- działalność charytatywna

71.808,75 zł

- działania w ramach pomocy społecznej

13.178,39 zł
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c) 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: Jarosław 58

kwota 47.000,00 zł

cel szczegółowy: Dawid 67

kwota 28.350,00 zł

cel szczegółowy: Julia 88

kwota 21.264,13 zł

cel szczegółowy: Mariusz 24

kwota 18.975,50 zł

cel szczegółowy: Bartosz 55

kwota 15.427,10 zł

cel szczegółowy: Kenia Laare

kwota 13.631,13 zł

cel szczegółowy: Parafia Zduńska Wola

kwota 12.342,51 zł

cel szczegółowy: Katarzyna 78

kwota 9.995,42 zł

cel szczegółowy: Bartosz 21

kwota 9.127,79 zł

cel szczegółowy: Ada 84

kwota 7.041,70 zł

3) Zbiórki publiczne prowadzone i rozliczone przez Fundację w 2017 roku
W 2017 r. Fundacja nie prowadziła i nie rozliczała żadnych zbiórek publicznych.
2. Inne dane Fundacji:
1) liczba osób zatrudnionych
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2017 r. zatrudniała 5 osób,
w przeliczeniu na pełne etaty - 3,5 etatu. Przeciętna liczba zatrudnionych w Fundacji
w roku 2017 w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie ze sposobem obliczania ujętym
w sprawozdaniu tabelarycznym zamieszczonym na stronie pożytek.gov.pl, wyniosła
3,6 etatu. Pracownicy na dzień 31.12.2017 r. byli zatrudnieni na następujących
stanowiskach:
- specjalista ds. personalnych i koordynator projektów 1/1 etat,
- koordynator projektów misyjnych 1/1 etat,
- pracownik biurowy ½ etatu,
- księgowy 1/1 etat,
- umowa zlecenia – 1 osoba.
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2) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2017 roku wyniosła 179.347,00 zł,
w tym:
a) z tytułu umów o pracę 142.060,00 zł
- wynagrodzenie zasadnicze 112.780,00 zł,
- premie 29.280,00 zł.
b) z tytułu umów cywilnoprawnych 37.287,00 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
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 2017 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie udzielała żadnych
pożyczek pieniężnych.
5) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja posiadała do marca 2017 r. 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 2017 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie nabyła żadnego środka
trwałego.
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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 31.12.2017
roku wynosiła 813.657,08 zł.
Wartość pasywów Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2017
roku wynosiła 813.657,08 zł, w tym: fundusz statutowy 10.000,00 zł, wynik
finansowy netto (zysk) 262.157,15 zł.
10) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała
zobowiązań.
11) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2017 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 i informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Na Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie ciążą żadne zobowiązania
podatkowe.
Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2017 zostało złożone
do właściwego Urzędu Skarbowego w formie papierowej dnia 30 marca 2018 r.
Deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikami: CIT-8/O i CIT-D za rok podatkowy
2017 została doręczona dnia 03 kwietnia 2018 r. 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 2017 Nr 0, poz. 2343 ze zm.).

13) informacja

o

kontrolach

przeprowadzonych

w

fundacji

w

okresie

sprawozdawczym i wynikach przeprowadzonych kontroli
W roku 2017 w Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro nie były przeprowadzone
żadne kontrole.
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Data sporządzenia sprawozdania merytorycznego: 09 kwietnia 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących organizację:

Ks. Janusz Nowak ……………………………………

Ks. Antoni Wita ………………………………………..
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