
SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009 

wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Dz. U. 01.50.529 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, tj.: od 01.01.2009 do 31.12.2009 

 

 

Ad § 2 

 

 

1. PRZASNYSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ŚWIETLIK” 

ROSTKOWO 24, 06-415 CZERNICE BOROWE 

Adres biura i adres korespondencyjny: ROSTKOWO 24, 06-415 CZERNICE BOROWE 

Tel: 513 961 223 

e-mail: fundacjaswietlik@onet.eu   
strona internetowa: www.swietlik.czerniceborowe.pl 

Data wpisu do KRS: 14.01.2009r. 

Wpis do KRS Nr: 0000321250 

NIP: 7611529041 

REGON: 141706200   

Zarząd fundacji: 

Prezes - Hanna Wichlińska; zam. Rostkowo 14 a , 06-415 Czernice Borowe  

Sekretarz - Edyta Długokęcka; zam. Ul. Tuwima 60, 06-300 Przasnysz 

Członek zarządu -Małgorzata Korycińska; zam. Kamienice Ślesice 1, 06-408 Krasne 

 

2. Cele statutowe Fundacji : 

1. Tworzenie kompleksowej, skoordynowanej pomocy dzieciom, młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzinom i opiekunom, a w szczególności: 

a) tworzenie podstaw materialnych i warunków organizacyjnych sprzyjających 

wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu oraz właściwej rehabilitacji fizycznej 

i psychicznej dzieci i młodzieży; 

b) stała współpraca ze środowiskiem rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

w zakresie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów bytowych; 

c) umożliwianie realizacji dziecięcych marzeń; 

d) powodowanie pozytywnych zmian postaw i ułatwianie odkrywania mocnych stron 

u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

e) wzrost zaangażowania i wzmocnienie motywacji do aktywności u dzieci i ich rodziców 

poprzez wspólne działania przy organizacji realizowanych przedsięwzięć przez Fundację; 

f) świadczenie ukierunkowanej pomocy na działalność rehabilitacyjno-leczniczą 

i wychowawczą rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

g) wyrównywanie szans edukacyjnych, zdrowotnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

h) wspieranie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą zdrową; 

i) popularyzowanie problemu niepełnosprawności dzieci i młodzieży; 

j) wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

2. Pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie potrzebującym, w zakresie 

dofinansowania rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i zapewnienia 

godziwych warunków życia. 

3. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. 

4. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przełamywanie barier 

związanych z niepełnosprawnością. 
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5. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób chorych 

i niepełnosprawnych. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowanie funduszami 

przeznaczonymi na pomoc w leczeniu i rehabilitacji oraz wychowaniu dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz osób niepełnosprawnych; 

b) świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób objętych celami statutowymi 

Fundacji; 

c) organizowanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej; 

d) organizowanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji oraz akcji społecznych na rzecz 

realizacji zadań fundacji; 

e) organizowanie pomocy sąsiedzkiej i współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie 

rozwiązywania codziennych problemów rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi; 

f) angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz pomocy osobom 

niepełnosprawnym; 

g) inicjowanie i organizowanie warsztatów terapii zajęciowej i innych stacjonarnych form 

terapeutycznych; 

h) organizowanie i wspieranie wakacyjnego wypoczynku, sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

i) współpracę ze środowiskami lekarskimi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, 

krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym 

celami Fundacji oraz osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie 

celami Fundacji; 

j) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi 

z upowszechnianiem i realizacją różnych form wypoczynku wakacyjnego i rekreacji dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

k) prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności materiałów informacyjnych, 

edukacyjnych, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym Fundacji;   

l) organizowanie szkoleń, kursów zawodowych, poradnictwa i wspieranie różnych form 

pracy na własny rachunek przez osoby niepełnosprawne; 

m) organizowanie imprez, pikników, koncertów i festynów integracyjnych i charytatywnych. 

 

Fundacja zaplanowała i przeprowadziła publiczną zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na 

cele statutowe:  

1. W dniach 7,13 i 14.06.2009 r. przeprowadzono, w oparciu o decyzję nr 4/2009 Burmistrza 

Miasta Przasnysza z dnia 04.06.2009 r., publiczną zbiórkę funduszy na organizację 

Rodzinnego Pikniku Świetlika oraz na cele statutowe fundacji Zostało sprzedanych 

581sztuk cegiełek wartościowych o łącznej wartości 1162 zł. 

2. W dniu 13 września 2009 r. przeprowadzono, w oparciu o decyzję Wójta Gminy 

Przasnysz z dnia 4 września 2009r., publiczną zbiórkę funduszy z przeznaczeniem  na cele 

statutowe Fundacji. Zostało sprzedanych 62 sztuki cegiełek wartościowych o nominale 

2 zł i 75 sztuk cegiełek wartościowych o nominale5 zł, o łącznej wartości 519,00 zł. 

 

Fundacja zorganizowała koncert charytatywny pod nazwą „Dla Wojtusia Górskiego” 

z przeznaczeniem na zakup protezy dla 3-y letniego niepełnosprawnego dziecka, który odbył 

się 10 lipca 2009 r. w Przasnyszu. Gwiazdą koncertu był zespół KOMBI. Dochód z koncertu 

wyniósł – 19556,00 zł 

 

Fundacja zaplanowała i zorganizowała imprezę pod hasłem „Rodzinny Piknik Świetlika”, 

w którym wzięło udział około 80 osób: rodzin z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. 
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Piknik odbył się 11.06.2009 r. w Fijałkowie. Uczestnicy pikniku mieli okazję do wspólnej 

zabawy przy muzyce, uczestniczyli w zabawach i konkursach, jeździli konno i bryczką. 

Dodatkową atrakcją było pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek i owoce. Udział 

w pikniku był bezpłatny.  

 

Fundacja wykonała we własny zakresie folder informacyjno-promocyjny poświęcony 

działalności Fundacji. Koszt druku 2000,00 zł egzemplarzy folderu wyniósł 170,80 zł.  

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4.  Odpisy uchwał: 

 

Uchwała nr 6 w sprawie w sprawie otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na 

potrzeby Przasnyskiej Fundacji Pomocy Dzieciom  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” 

Uchwała nr 7 w sprawie upoważnienia osób do czynności związanych z rachunkiem na 

Przasnyską Fundację Pomocy Dzieciom  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” 

 

Uchwała nr 8 w sprawie pieczęci Przasnyskiej Fundacji Pomocy  

Dzieciom  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”. 

 

Uchwała nr 9 w sprawie logo Przasnyskiej Fundacji Pomocy  

Dzieciom  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”. 

 

Uchwała nr 10 w sprawie uchwalenia planu kont Przasnyskiej Fundacji Pomocy  

Dzieciom  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”. 

 

Uchwała nr 11 w sprawie regulaminu Przasnyskiej Fundacji Pomocy  

Dzieciom  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” 

 

 

5. Wysokość uzyskanych przychodów w 2009 roku wynosiła – 21.890,29 zł. Kwota ta została 

pozyskana zgodnie ze Statutem Fundacji, w tym: 

1) 1.681,00 zł uzyskano ze sprzedaży cegiełek  na cele statutowe Fundacji; 

2) 20.208,32 zł uzyskano w postaci darowizn od osób fizycznych 

3) 0,97 zł- kapitalizacja odsetek . 

4) Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej 

 

6. Wysokość poniesionych kosztów w 2009 roku wynosiła –   19.109,57 zł w tym: 

 koszty realizacji zadań statutowych  - 18.671,60 zł.  

 koszty ogólno administracyjne działalności statutowej  - 437,97zł. 

 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej oraz działalności statutowej 

odpłatnej 

 pozostałe koszty – 0,0 zł. 
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Na koszty działalności statutowej w kwocie 18.671,60 zł. składają się: 

 dofinansowanie zakupu protezy nożnej dla niepełnosprawnego chłopca w kwocie – 

16.500,00 zł 

 zorganizowanie imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Rodzinny Piknik 

Świetlika” sfinansowany w całości przez Urząd Miasta Przasnysz. 

 działania informacyjno-promocyjne w kwocie 2.171,60 zł., w tym: 

– druk 2000 szt. folderów – 170,80 zł 

– druk 250 egzem. kalendarzy – 2.000,80 zł 

Koszty ogólno administracyjne działalności statutowej w kwocie 437,97 zł. obejmują: 

– materiały biurowe – 273,87 zł, 

– prowizje bankowe – 164,10 zł 

– opłaty telefoniczne – 0,0 zł  

– opłaty pocztowe – 0,0 zł. 

 

7.  Dane o: 

a) Fundacja nie zatrudnia osób do pracy. Na rzecz Fundacji pracują członkowie Fundacji 

i wolontariusze nie otrzymujący wynagrodzenia za swoją pracę. 

b) Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń. 

c) Zarząd i Rada Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia. 

d) Fundacja nie poniosła wydatków na wynagrodzenia z tytułu na umowę – zlecenie. 

e) Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. 

f) Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundacja posiadała 2780,72 zł ulokowane na 

rachunku bankowym w PKO o/ Przasnysz  22 1020 3802 0000 1702 0112 9626. 

g) Fundacja nie nabyła obligacji, nie nabyła akcji ani nie objęła udziałów w spółkach prawa 

handlowego.  

h) Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

i) Fundacja nie nabyła środków trwałych. 

j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych w kwocie 2.780,72 zł., w tym:  

 aktywa trwałe     0,0zł 

 należności     0,0 zł. 

 środki na rachunku bankowym  2.780,72 zł. 

w tym: 

    
– rachunek bieżący    2.780,72 zł. 

– rachunek oszczędnościowy  0,0 zł. 

– rachunek pomocniczy         0,0 zł 

 rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,0 zł 

 zobowiązania fundacji                                  0,0 zł 

 

8. Fundacja nie miała zleconych zadań przez podmioty państwowe, samorządowe oraz 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

9. Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Fundacja nie składa 

deklaracji podatkowych PIT i VAT, natomiast co rocznie składa deklarację CIT do Urzędu 

Skarbowego w Przasnyszu. 

 

Ad § 3 

 

W 2009 roku  w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.  
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Ad § 4 

Sprawozdania podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu 

 

Przasnysz  07.06.2010 r. 

Zarząd: 

Hanna Wichlińska 

……………………………. 

Edyta Długokęcka 

……………………………… 

 


