
SPRAWOZDANIE RAMOWE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 

wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Dz. U. 01.50.529 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, tj.: od 01.01.2011 do 31.12.2011 

 

 

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. 

mailto:fundacjaswietlik@onet.eu
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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. 

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 w ramach działalności statutowej: 

I. Przeprowadzono dwie zbiórki publiczne: 

1. Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” z siedzibą 

w Rostkowie 24, 06-415 Czernice Borowe w dniach 10.12.2010r. do 30.01.2011r. 

przeprowadziła zbiórkę publiczną  na cele statutowe fundacji. Zbiórkę przeprowadzano na 

terenie powiatu przasnyskiego, w oparciu o decyzję nr 2/2010  Starosty Powiatu Przasnysz 

z dnia 29.11.2010r. Zostało sprzedanych  184 sztuk cegiełek wartościowych o łącznej 

wartości 3680zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). Zebrane środki 

zostały wpłacone na konto fundacji na cele statutowe. 
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2. Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” z siedzibą 

w Rostkowie 24, 06-415 Czernice Borowe w dniach 15.03.2011.-30.09.2011. 

przeprowadziła zbiórkę publiczną na cele statutowe fundacji, w oparciu o decyzję nr 

5311.1.2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 22.02.2011r. Zostało sprzedanych 727 sztuk 

cegiełek o łącznej wartości 1454,00 zł. Zebrane środki zostały wpłacone na konto fundacji 

na cele statutowe. 

 

II. Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Świetlik 

zorganizowała już Trzeci Rodzinny Piknik Świetlika. Odbył się 26.06.2011 r. w Szli. Zespół 

muzyczny zorganizował wspaniałą zabawę muzyczną, przygotował gry i konkursy, a wesoły 

clown zabawiał przybyłych gości i wciągał do wspólnej zabawy. 

Uczestnicy pikniku mieli okazję do wspólnej zabawy przy muzyce, uczestniczyli w zabawach 

i konkursach, prowadzonych przez gościa specjalnego: clowna, jeździli konno. Dodatkową 

atrakcją była przejażdżka nietypowym tramwajem po okolicznych lasach.  

W imprezie wzięło udział 120 osób, w tym 44 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością 

z terenu miasta i gminy Przasnysz. 

Imprezę dofinansowano ze środków MKRA w Przasnyszu w wysokości 2500,00 zł. 

 

III.   Uzyskaliśmy środki w wysokości 789,05 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 na realizację projektu PEREŁKI ROMANTYZMU: OPINOGÓRA I KRASNE. 

3 września 2011r. odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza po Opinogórze i Krasnem. 

Muzeum Romantyzmu i najciekawsze miejsca związane z rodziną Krasińskich zwiedzało 55 

uczestników wycieczki. Obejrzeliśmy neogotycki Pałacyk z lat 40 XIX w, w którym mieści się 

stała ekspozycja poświecona Krasińskiemu, Oficynę Dworską i Dwór.  Po obiektach 

muzealnych oprowadzała nas pani przewodnik, która z wielkim zaangażowaniem 

i cierpliwością odpowiadała na zadawane jej pytania. Poznaliśmy wiele szczegółów z życia 

rodziny hrabiego Zygmunta Krasińskiego, wielkiego polskiego dramatopisarza i poety epoki 

romantyzmu. Z przepięknego parku ruszyliśmy do kościoła, w którego katakumbach 

spoczywają doczesne szczątki rodu Krasińskich z linii opinogórskiej: miedzy innymi matki 

Marii Urszuli Krasińskiej.  

Po zwiedzaniu udaliśmy się do restauracji „Parkowa”,  gdzie czekał na nas iście 

hrabiowski obiad. Nasyceni i zadowoleni ruszyliśmy do stadniny koni w Krasnem, kolejnego 

miejsca związanego z rodziną Krasińskich. Stadnina założona  przez Ludwika Krasińskiego ma 

bardzo bogatą tradycję, a w obecnej chwili zajmują się tu końmi pełnej krwi angielskiej.  

Na zakończenie naszej wycieczki spędziliśmy miło czas przy ognisku zajadając 

pieczone kiełbaski. W drodze powrotnej każdy z uczestników otrzymał pamiątki związane 

z perełkami romantyzmu naszych okolic: Opinogórą i Krasnem.  

 

IV. Uzyskaliśmy środki w wysokości 999,00 zł z Gminy Czernice Borowe na doposażenie 

świetlicy. Realizacja zadania propagowała ideę integracji środowiska osób z 

niepełnosprawnością, przyczyniła się do psychoruchowego rozwoju dzieci poprzez zajęcia 

terapeutyczne i aktywny wypoczynek oraz szerzyła ideę wolontariatu. 

 

V. W trakcie rozliczania jest projekt „Kolory Świata”, na realizację którego otrzymaliśmy 

dotację w wysokości 15.000,00 zł z Fundacji Dzieci i Młodzieży.  
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3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Odpisy uchwał 

Uchwała nr 13 z dnia 5 lutego 2011r. w sprawie organizacji zbiórki materiałów wtórnych, 

z których pozyskane środki przeznaczone będą na realizację celów statutowych w ramach 

działań prowadzonych przez Przasnyską Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Świetlik”.  

 

5. Wysokość uzyskanych przychodów  na koniec 2011 roku wynosiła –26779,73zł.  

Kwota ta została pozyskana zgodnie ze Statutem Fundacji, w tym: 

1) przeniesienie z - 2010 r. 295,51 zł. 

2) uzyskano ze sprzedaży cegiełek  na cele statutowe Fundacji - 5.134,00zł.  

3) dofinansowanie projektu „Perełki romantyzmu: Opinogóra i Krasne” -  789,05zł., 

4) dofinansowanie projektu „Doposażenie świetlicy” - 999,00 zł., 

5) dofinansowanie projektu  „Kolory Świata” z Fundacji Dzieci 

i Młodzieży - 15.000,00 zł. 

6) darowizny od osób fizycznych (zbiórka charytatywna Dla Marty) 4361,60 zł., 

7) darowizna od osób fizycznych Na Piknik - 200,00 zł., 

8) kapitalizacja odsetek - 0,57 zł 

Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej. 

 

6. Wysokość poniesionych kosztów na koniec 2011 roku wynosiła –   19272,36 zł., w tym: 

 koszty realizacji zadań statutowych  - 17132,65 zł. 

 koszty ogólno administracyjne działalności statutowej 2139,71 zł. 

 pozostałe koszty – 0,00 zł. 

 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej oraz działalności statutowej 

odpłatnej 

 

Na koszty działalności statutowej w kwocie 17132,65zł składają się: 

 dofinansowanie projektu pt. „Doposażenie świetlicy” – 999,00 zł. 

 dofinansowanie projektu pt. „Kolory świata” – 11170,00 zł. 

 koszty związane z realizacją projektu pt. „Perełki romantyzmu: Opinogóra i Krasne” 

- 4583,64 zł 

 działania informacyjno-promocyjne - 380,01 zł. 

Koszty ogólno administracyjne działalności statutowej w kwocie 2139,71 obejmują: 

 materiały biurowe  - 1039,74 zł 

 prowizje bankowe – 457,97zł 

 wynagrodzenia – 428,00 zł 

 pozostałe opłaty – 214,00zł 

 

7.  Dane: 

a) Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników. 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. 
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e) Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych. 

f) Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Fundacja posiadała 7507,37zł ulokowane na 

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

g) Fundacja nie nabyła akcji, obligacji 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 7507,37 zł.,  w tym: 

 aktywa trwałe – 0.00 zł. 

 należności – 0,00 zł 

 środki na rachunku bankowym – 7507,37 zł., w tym: 

– rachunek bieżący -7507,37 zł. 

– rachunek oszczędnościowy – 0,00 zł. (Fundacja nie posiada rachunku oszczędn.) 

– rachunek pomocniczy – 0,00 zł 

– rozliczenia międzyokresowe kosztów – 0,00 zł 

– zobowiązania fundacji – 0,00 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 rok składa deklarację CIT do Urzędu 

Skarbowego w Przasnyszu. 

 

Ad § 3 

 

W 2011 roku w Fundacji przeprowadzono kontrolę projektu „Kolory świata” – w ramach 

programu Świetlica - moje miejsce. Osoby kontrolujące: Arkadiusz Brzeziński- Kierownik 

Programów Edukacyjnych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  i dyrektor Fundacji pani 

Maria Holzer oraz przedstawiciel Fundacji PZU. Wynik kontroli – pozytywny.  

 

Ad § 4 

Sprawozdania podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu 

 

Załączniki do sprawozdania: 

1. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia uchwały podjętej przez fundację. 

 

Zarząd: 

Hanna Wichlińska 

 

……………………………. 

Edyta Długokęcka 
 

……………………………… 

 


