Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
w sprawie ramowego wzoru sprawozdań z działalności Fundacji
(Dz. U. 2001 Nr 51,poz.529)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ESPA
OD DNIA 01.01.2009 DO DNIA 31.12.2009

A . INFORMACJE O FUNDACJI
1. Nazwa, siedziba, oddział i adres:
SIEDZIBA GŁÓWNA :
FUNDACJA ESPA
ul. Jaworzyńska 108, 59-220 Legnica
ODDZIAŁ :
FUNDACJA ESPA ODDZIAŁ W MALBORKU
ul. Zygmunta Starego 5, 82-200 Malbork

2. Dane Fundacji ESPA:
NIP: 691-16-47-241
REGON: 390557335
KRS : 0000060638
3. Podstawowy zakres działalności wg PKD:
0133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000060638
Data rejestracji siedziby głównej: 16.11.2001
Data rejestracji oddziału :
25.03.2008

5.Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 390557335
6. Dane dotyczące członków zarządu:
Bernadetta Jaguszewska- Prezes Zarządu
mgr Dorota Kubiak- Członek Zarządu
Reinhard Stadlbauer- Członek Zarządu
Iwona Palimąka- Członek Zarządu
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7. Określenie celów statutowych fundacji:
Celem Fundacji są:
- pomoc ludziom uzależnionym w szerokim pojęciu oraz ich najbliższym
- rehabilitacja przywracająca uzależnionych do normalnego życia w rodzinie
i społeczeństwie oraz wspomagająca najbliższych,
- niesienie wszechstronnej pomocy materialnej, moralnej i specjalistycznej osobom
chorym, samotnym, niedołężnym czy też będącym w szczególnie trudnym położeniu
materialnym lub innym, które wymaga udzielenie pomocy,
- propagowanie profilaktyki i nauczania holistycznego uczącego potrzebujących
radzenia sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu nauki i wartości
chrześcijańskich,
- wszelaka pomoc w kształceniu się umożliwiającym dalsze samodzielne, niezależne,
normalne życie codzienne potrzebujących,
- niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
- niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej,
- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- udzielenie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób
dorosłych, młodzieży i dzieci,
- niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym,
będącym w trudnej sytuacji materialnej,
Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
a. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez :
-

-

- organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych i warsztatów innego typu
mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i zapobieganiu patologiom
społecznym;
pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących sie w trudnej sytuacji
rodzinnej i finansowej,
wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami znajdującymi się w trudnej
sytuacji , jak i z ich rodzinami,
organizowanie punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznych, doradztwa
duchowego,
organizowanie punktów pomocy rzeczowej i finansowej,
organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych,
b. w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

-

organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów artystycznych
i warsztatów innego typu,
pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, w znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi
fizycznie, jak i z ich rodzinami,
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-

ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych , w tym likwidowanie
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin,
przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym,
organizowanie klubów młodzieżowych , tematycznych, specjalistycznych i innych,
organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych
c. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:

-

organizowanie festiwali, festynów , konkursów,
przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę,
organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo- wychowawczych i edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie przedszkoli,
d. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu,
organizowanie szkoleń propagujących wolontariat,
e. organizowanie przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w zakresie realizacji
celów fundacji,
f. inne, stosownie do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie
z obowiązującym prawem,

8. Zdobywanie środków na cele fundacji.
Środki na cele działalności Fundacji pochodzą z :
- Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapasów,
- Dotacji,
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B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW.

I.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM
POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI RODZINNEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE
SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.

1. Pomoc rzeczowa.
2. Pomoc finansowa
3. „Gwiazdkowa niespodzianka”
W grudniu oraz styczniu została przeprowadzona akcja Gwiazdkowa Niespodzianka,
której głównym celem było dotarcie z paczkami do najbardziej potrzebujących dzieci.
Tegoroczne spotkania objęło swoim zasięgiem nie tylko nasze miasto Legnica, ale także
okoliczne wioski. W ramach tej akcji odbyły się następujące spotkania:
29.12.2009 – Gniewomierz, Świetlica wiejska,
grudzień – Legnica
Akcja ta przeprowadzana była w czasie, który najlepiej symbolizuje miłość Boga w okresie
świąt Bożego Narodzenia. Miłość Boga do człowieka jest największą wartością, która
przyświeca tej inicjatywie. Ci którzy są jej świadomi i doświadczyli jej w życiu, chcą poprzez
okazanie zainteresowania i serca wraz z upominkiem przekazać ją dalej.
Podczas spotkań rozdano w sumie około 305 paczek.

II.

W ZAKRESIE NAUKI,
I WYCHOWANIA

EDUKACJI,

OŚWIATY

1. Chrześcijański Punkt Przedszkolny Gedeon 1 ul. Fiołkowa 51, Legnica
Chrześcijański Punkt Przedszkolny „GEDEON” przy ul. Fiołkowej

działa

od 1 października 2008r. Powstał z myślą o 15 dzieci w wieku 3-5 lat.
Cele i zadania punktu wynikają z obowiązujących przepisów oświatowych i dotyczą:
- wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci;
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- tworzenia bezpiecznych warunków opieki nad dziećmi;
- współpracy z rodzicami w stosowaniu biblijnych wartości i zasad w wychowywaniu dzieci;
- odkrywaniu i rozwijaniu dziecięcych zainteresowań, uzdolnień, talentów.
W ciągu całego roku szkolnego 2008\2009 uczęszczało do przedszkola 20 dzieci, w tym:
 - 13 chłopców, 7 dziewczynek
 - 15 dzieci z miast, 5 dzieci ze wsi
 - 6 - 3-latków, 9-4 latków, 4- 5 latki, 1- 2- latek.
W Przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra składająca się z dyrektora Przedszkola,
wychowawczyni grupy oraz pomocy nauczyciela, ponadto z dziećmi pracowali instruktorzy
prowadzący zajęcia dodatkowe m.in.: rytmika, dogoterapia, j. angielski. W ciągu roku jedna
osoba odbyła praktykę studencką natomiast 3 osoby pracowały wolontarystycznie.
Osiągnięcia dzieci i nauczycieli:


prowadzenie uroczystości pasowania na przedszkolaka ( z udziałem rodziców)



Dzień Babci i Dziadka ( z udziałem rodziców i dziadków)



zorganizowanie imprezy z udziałem rycerzy z Grodna



wycieczka do straży pożarnej



wycieczka do lecznicy zwierząt

 wycieczki ( 2 razy) do sal zabaw w mieście


dzieci obejrzały wystawę „ Dawne kopalnie węgla” oraz biżuterii i strojów w
Muzeum Miedzi

 spacery : park miejski, osiedle Sienkiewicza, rynek legnicki
 wizyty: sklep spożywczy, poczta, zegarmistrz
 akcje: wykonanie i wręczenie kartek świątecznych mieszkańcom ulicy Fiołkowej
 konkurs plastyczny organizowany przez TPD Oddział w Legnicy o tematyce
zdrowotnej
Bardzo ważnym elementem pracy Przedszkola była współpraca z rodzicami:


rodzice systematycznie i na bieżąco byli informowani o dziecięcych potrzebach,
postępach, problemach

 organizowano zebrania z rodzicami z pokazu umiejętności jakie będą ćwiczone
w przedszkolu, pozyskanie informacji do tworzenia planów bieżących
 przeprowadzono ankietę badającą stopień zadowolenia rodziców z usług przedszkola
 rodzice uczestniczyli w finansowaniu wycieczek, przygotowań poczęstunku na
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uroczystości przedszkola oraz służyli własnymi środkami transportu wg potrzeb,
dostarczali owoce, słodycze dla dzieci


wizyty w domach przedszkolaków. Dyrektor placówki odwiedziła każde dziecko,
przeprowadziła rozmowy, które miały na celu pogłębienie relacji z rodzicami dzieci



udostępnienie rodzicom dokumentacji fotograficznej z różnorodnych zajęć z dziećmi

Misja Chrześcijańskiego Punktu Przedszkolnego „Gedeon” opiera się na wartościach
biblijnych, wspólnych dla wszystkich chrześcijan.
2. Chrześcijański Punkt Przedszkolny „Gedeon” ul. Orzechowa 29
Chrześcijański Punkt Przedszkolny „GEDEON” przy ul. Orzechowej został otwarty
1 grudnia 2009r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszy Społecznego.
Punkt Przedszkolny powstał z myślą o 15 dzieci w wieku 3-5 lat.
Cele i zadania punktu wynikają z obowiązujących przepisów oświatowych i dotyczą:
- wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci;
- tworzenia bezpiecznych warunków opieki nad dziećmi;
- współpracy z rodzicami w stosowaniu biblijnych wartości i zasad w wychowywaniu dzieci;
- odkrywaniu i rozwijaniu dziecięcych zainteresowań, uzdolnień, talentów.
Misja Chrześcijańskiego Punktu Przedszkolnego „Gedeon” opiera się na wartościach
biblijnych, wspólnych dla wszystkich chrześcijan. W grupie rówieśników dziecko buduje
obraz samego siebie przeżywając relacje z kolegą, zespołem, Bogiem, otaczającym światem.
Każde dziecko jest bowiem niepowtarzalną osobą daną przez Boga i zadaniem nauczycieli
jest :
- pomaganie dziecku w odkrywaniu własnych możliwości, poznawaniu mocnych stron,
funkcjonowaniu w świecie rówieśników i dorosłych;
- uczeniu je czerpania radości z życia mimo ograniczeń, jakich nie można usunąć
i wspieraniu ich w momentach kiedy mierzą się z tymi ograniczeniami;
-

stwarzanie

warunków

do

zaspokojenia

potrzeby

przynależności,

akceptacji,

współdziałania;
- rozwijanie umiejętności dotyczących radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,
doskonalenie tych umiejętności w sprawności i nawyki;
- przygotowanie do przejścia na kolejny etap kształcenia w poczuciu własnej wartości.
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Dzień Przedszkolaka rozpoczyna się o 6:30. Dzieci schodzą się na wspólna zabawę,
rozmowę, modlitwę, smaczne posiłki. Wszystkie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych
rozwijających różnorodną aktywność: językową, matematyczną, przyrodniczą, społeczną,
muzyczną, plastyczną, ruchową. Przedszkolaki bawią się językiem francuskim, angielskim
i rosyjskim. Biorą udział w zajęciach rytmicznych, a z największą radością witają
czworonożnych terapeutów: Raję i Merlina.

C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
Na dzień 31.12.2009 Fundacja ESPA nie prowadzi działalności gospodarczej.

D. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI W ZAŁĄCZENIU DO
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.

E. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW.
1. Przychody z działalności statutowej : 190 632,93 zł .

Struktura “Przychodów z działalności statutowej” przedstawia się następująco:

Składki brutto określone statutem

0,00

Inne przychody określone statutem

190 632,93

Przychody finansowe
Ogółem

1,75
190 634,68

- Składki brutto określone statutem

Składki brutto określone statutem na dzień 31.12.2009r. nie wystąpiły.
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- Inne przychody określone statutem
Stan środków dotyczących innych przychodów określonych statutem
na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 190 632,93 zł

Struktura “Innych przychodów określonych statutem “ przedstawia się następująco:

Przychody
z
działalności
statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego

32 112,75

Przychody
z
działalności
odpłatnej pożytku publicznego

149 986,12

statutowej

Pozostałe przychody określone statutem

8 534,06

Ogółem
190 632,93

2. Przychody finansowe: 1,75 zł (odsetki od rachunku bieżącego)
Przychody finansowe wyniosły w 2009r. 1,75 zł (słownie: jeden złotych siedemdziesiąt pięć
groszy) i dotyczą przychodów uzyskanych z lokat bankowych, uznane odsetki.

F. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH.
I . Koszty poniesione na realizację celów statutowych: 194 151,86 zł
1. W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI RODZINNEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE
SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

a. Pomoc rzeczowa
- Koszty związane z pomocą rzeczową wyniosły na dzień 31.12.2009r.
wartość: 131,18 zł

b. Pomoc finansowa
- Koszty związane z pomocą finansową wyniosły na dzień 31.12.2009 r.
wartość: 146,30 zł
9

c. Gwiazdkowa niespodzianka - 13 145,46 zł

2. W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
a)
b)

Chrześcijański Punkt Przedszkolny „Gedeon 1” ul. Fiołkowa –
100 808,14 zl
Chrześcijański Punkt Przedszkolny „Gedeon” ul. Orzechowa –
79 920,78 zł

3. Koszty poniesione na administrację na dzień 31.12.2009 r.:

9 311,98 zł

LP

TYTUŁ KOSZTÓW

KWOTA
/zł/

1.

Zużycie materiałów i energii

1 541,39

2.

Usługi obce
3 041,46

3.

Podatki i opłaty

121,00

4.

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne i inne
świadczenia

118,00

5.

Amortyzacja

1 520,01

6.

Pozostałe

2 970,12

RAZEM

9 311,98
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G. POZOSTAŁE DANE.
I.

Informacja o osobach zatrudnionych w Fundacji.
Fundacja ESPA w roku 2009 zatrudniła na 13 osób w tym 10 osób na umowę o pracę

Pozostałe osoby były zatrudniane w ciągu roku jedynie na umowę o dzieło lub umowę
zlecenie w celu prowadzenia działań związanych z działalnością statutową Fundacji.
Prezes Fundacji Bernadetta Jaguszewska oraz członkowie zarządu zostali zatrudnieni do
realizacji projektu Chrześcijański Punkt Przedszkolny „Gedeon” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.

Wartość wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę wypłaconych
w roku 2009:
64 332,97 zł

III.

Wartość wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie wypłaconych
w roku 2009:
6 397,98 zł

III.

Informacje o rachunku bankowy.

Rachunek bankowy Fundacji ESPA z siedzibą w Legnicy prowadzony jest przez Oddział
PeKaO SA w Legnicy.
Rachunek bankowy Fundacji ESPA z siedzibą w Malborku prowadzony jest przez Oddział
PeKaO SA w Malborku.
Saldo rachunków na dzień 31.12.2009 r. wyniósł:
Saldo rachunku siedziby głównej Fundacji ESPA w Legnicy wynosi :
Saldo rachunku oddziału Fundacji ESPA w Malborku wynosi:

IV.

2 905,59 zł
989,20 zł
1 916,39 zł

Nabyte środki trwałe na dzień 31.12.2009r.

Stan „Środków trwałych „ w roku 2009 wyniósł: 26 675,66 zł
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V.

Wartość zobowiązań i aktywów Fundacji ujętych w Bilansie sporządzonym
na dzień 31.12.2009 r.
1. Aktywa
a. aktywa trwa :

17 639,96 zł

b. aktywa obrotowe:

14 096,98 zł

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych:

9 363,40 zł

- należności krótkoterminowe

110,55 zł

- inwestycje krótkoterminowe:

4 623,03 zł

2. Pasywa
a. fundusze własne:
b. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

0,00 zł
31 736,94 zł

 zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów

0,00 zł

i pożyczek
 zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze specjalne
 rezerwy na zobowiązania
 rozliczenie międzyokresowe

VI.

Na dzień 31.12.2009r. działalność zlecona nie wystąpiła.

VII.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących na niej
zobowiązaniach podatkowych.

7 128,66 zł
0,00 zł
24 608,28 zł

Fundacja jest zwolniona ze składania zeznań podatkowych o osiągniętych dochodach jako
podatnik osiągający dochody o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4-8 jest zwolniona
przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt
6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundacja nie osiąga przychodów z działalności gospodarczej oraz nie dokonuje wydatków
na cele inne niż statutowe.

IX. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono żadnych kontroli.

Zatwierdził:
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