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 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

1. Nazwa, siedziba i adres:
Fundacja ESPA
ul. Jaworzyńska 108
59-220 Legnica

2. Data powołania do życia Fundacji „ESPA”
Fundacja ESPA została reaktywowana 20.07. 2006 r.

Fundacja ESPA do 2006 roku istniała pod nazwą Fundacja Pomoc Ludziom Uzależnionym
„Nowym Początek” od 26.03.1992 r.
Działalność gospodarcza w roku 1994 została zawieszona na czas nieokreślony.
W chwili obecnej działalność gospodarcza nie jest prowadzona.
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
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
Zbigniew Swobodziński- Członek Zarządu
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,
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-

-

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,

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
- tworzenie specjalistycznych ośrodków dla ludzi uzależnionych lub też będących
w szczególnej potrzebie,
- punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, doradztwa duchowego, wydawania
pomocy rzeczowej lub finansowej,
- organizowanie klubów młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych i innych,
- organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych,
- wykorzystywanie środków i urządzeń technicznych w terapii, resocjalizacji, integracji,
- organizowanie przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w zakresie realizacji
celów fundacji,
- inne, stosowne do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie
z obowiązującym prawem,
Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami Fundacji

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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A. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW.

I.

W ZAKRESIE NIESIENIA POMOCY MORALNEJ I PROPAGOWANIA
PROFILAKTYKI I NAUCZANIA HOLISTYCZNEGO UCZĄCEGO
RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI
ŻYCIOWYMI PRZY
UWZGLĘDNIENIU NAUKI I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH.
1. „Płomień miłości”- 14.04.2007r.

W dniu 14.04.2007 zostało zorganizowane ognisko „Płomień miłości” .
Celem zorganizowania ogniska pt. „Płomień miłości” było okazanie akceptacji i miłości
osobom, którym udzielana jest przez Fundację ESPA pomoc finansowa lub rzeczowa.
Beneficjenci dzielili się swoimi problemami i trudnościami ,mówili o codziennych
zmaganiach. Dla nich najbardziej liczyło się tylko to, że jest ktoś kto chce z nimi
porozmawiać i ich wysłuchać.
Poprzez wspólny posiłek , rozmowy mogliśmy okazać w praktyczny sposób miłość Jezusa
Chrystusa.
W spotkaniu uczestniczyło 50 beneficjentów.

2. „I Turniej Sportowy ” Gniewomierz - 18.05.2007r.
W dniu 18.05.2007 Fundacja ESPA zorganizowała I Turniej Sportowy. Celem I Turnieju
Sportowego było pokazanie młodemu pokoleniu, że sport, rekreacja, ruch są bardziej
atrakcyjne niż ekran komputera czy telewizora. Wiele młodych ludzi spędzając większość
wolnego czasu na graniu w gry strategiczne zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Traci
umiejętność porozumienia się z rówieśnikami, pracy w grupie czy w zespole. Zależało nam
nie tylko na zorganizowaniu dzieciom i młodzieży wolnego czasu, ale pokazaniu, iż mogą ten
czas spędzić w sposób aktywny i zorganizowany. Przez uczestnictwo w grach zespołowych
młodzi ludzie mieli możliwość uczenia się pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji.
Forma I Turnieju Sportowego pozwoliła nam jako organizatorom na odciągnięcie młodzieży
od szarej rzeczywistości i od życia codziennego pełnego narkotyków, alkoholu i papierosów.
W Turnieju Sportowym brało udział 40 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Dla
każdej z tych grup wiekowych były przygotowane odrębne zajęcia adekwatne do ich wieku.
Zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych był to atrakcyjny czas spędzony na wspólnej
zabawie.
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I Turniej Sportowy rozpoczął się 18.05.2007 o godz. 16.00 rejestracją uczestników.
Rejestracja objęła dwie grupy wiekowe 30 dzieci w wieku szkolnym-30 oraz 10 dzieci
w wieku przedszkolnym. Po dokonaniu rejestracji dzieci szkolne zostały podzielone na
4 grupy , każdej z grup został przydzielony opiekun. Celem opiekuna było opieka nad
uczestnikami turnieju, moblilizowanie grupy do dopingu oraz pomoc w realizowaniu
powierzonych zadań.
Przeprowadzanym konkursom przyglądało się jury w składzie: Bernadetta JaguszewskaPrzewodnicząca , mgr Dorota Kubiak i Teresa Skrobuk.
W 4 grupach liczących po 7-8 osób zostały przeprowadzone następujące konkurencje:
1. SZTAFETY, które obejmowały
-Chodzenie na drewnianych nartach
- Skoki w workach na ziemniaki
- Rzut jajkiem na odległość
- Bieg sztafetowy z zadaniami

2. GRUPOWE MECZE
-mecz w dwa ognie
-przeciąganie liny
Między “Sztafetami: i “Grupowymi meczami” miała miejsce 10 min przerwa w czasie której dzieci
mogły odpocząć.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji jury zajęło się podliczaniem punktów oraz
wypisywaniem dyplomów.
W tym czasie dzieci wraz ze swoimi opiekunami udały się na poczęstunek.

II.

W
ZAKRESIE
NIESIENIA
WSZECHSTRONNEJ
POMOCY
MATERIALNEJ OSOBOM CHORYM, SAMOTNY, NIEDOŁĘŻNYM CZY
TEŻ BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNIE TRUDNYM POŁOŻENIU
MATERIALNYM LUB INNYM, KTÓRE WYMAGAJĄ UDZIELENIA
POMOCY.

1. Pomoc rzeczowa
2. Pomoc finansowa
3. „Gwiazdkowa Niespodzianka”
Gniewomierz - 08.02.2007
Legnica
– 10.02.2007
Dom Dziecka – 26.02.2007
W lutym 2007 roku Fundacja przy współudziale Kościoła Anastasis w Legnicy
zorganizowała „Gwiazdkową Niespodziankę”
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Spotkanie to zostało zorganizowane przez Fundację dla dzieci mieszkających
w Gniewomierzu i w Legnicy, jak również dla wychowanków Domu Dziecka przy
ul. Słubickiej i przy ul. Wandy. Podczas imprezy zostało rozdane 129 paczek. Dzieci brały
udział w konkursach , wspólnej zabawie . Był to czas poświęcony tylko dla nich dzięki
czemu poczuły się ważne, cenne i potrzebne. Mogły również w trakcie imprezy porozmawiać
z wolontariuszami o swoich potrzebach i trudnościach.

III. W ZAKRESIE WSZELKIEJ POMOCY W KSZTAŁCENIU SIĘ
UMOŻLIWIAJĄCYM DALSZE SAMODZIELNE, NIEZALEŻNE, NORMALNE
ŻYCIE CODZIENNE POTRZEBUJĄCYM.

1. „Lepsze jutro” -program skierowany do usamodzielnionych wychowanków domów dziecka
oraz do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
„Brak ciepła w okresie dzieciństwa jest często powodem, że koloryt świata staje się ciemny. Świat
nie jest dobry.”
Antoni Kępiński

Program „Lepsze jutro” był realizowany w listopadzie 2007 roku.
Celem programu było pomoc usamodzielnionym wychowankom Domu Dziecka oraz
dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego.
Zależało nam na pobudzeniu młodych ludzi do zaradności i podejmowania działań
w sytuacjach otwartych i niepewnych. Organizując cykl spotkań chcieliśmy zachęcić ich do
podejmowania inicjatywy i wzięcia odpowiedzialności za własne życie.
Forma prowadzonych spotkań pozwoliła nam w znacznym stopniu na osiągnięciu
założonych przez nas celów. Praca w małej grupie dała możliwość nie tylko wysłuchania
tego co mówi wykładowca, ale również pozwoliła na wyrażenie uczuć i opinii beneficjentom,
jak również dała wolność do zadawania nurtujących młodzież pytań.
W czasie ostatniego spotkania, kiedy to wśród beneficjentów zbierana była opinia na
temat cyklu spotkań w których uczestniczyli wszyscy wyrażali się pozytywnie
o przeprowadzonych spotkaniach. Te spotkania pokazały im ,że są ważni,że ich zdanie się
liczy .i mimo młodego wieku mogą nie tylko marzyć, ale mogą swoje marzenia realizować
uwalniając twórcze myślenie i oceniając słabe i mocne strony swojej osobowości. . Wielu
z nich stwierdziło, że takie zajęcia powinny być prowadzone wśród ich rówieśników
w szkołach, dlatego, że również i oni wchodzą w dorosłe życie często zupełnie
nieprzygotowani.
Spotkanie w Restauracji „Kamieniczka” było czasem praktycznej nauki zachowania
w lokalu .
Każdy z uczestników programu otrzymał:
- art.biurowe (kredki, długopis,gumki, temperówki, gumki, nożyczki,wycinanki),
- skoroszyt z konspektem wykładów „Lepsze jutro”,
- płyty „Seminarium Zamożności”,
- kalendarz na rok 2008, który był wykorzystany podczas zajęć na temat : „Sprawy
pilne, ważne i nieważne , czyli o skutecznym zarządzaniu czasem”,
- dyplom ukończenia seminarium.
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2. „Spojrzeć inaczej” warsztaty plastyczne dla niepełnosprawnych
„Nie ma drugiego człowieka takiego jak ty. Jesteś jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy,
całkowicie oryginalny i niepowtarzalny. Nie wierzysz w to, ale naprawdę nie ma żadnego
drugiego takiego jak ty.”
Phil Bosman
Realizując warsztaty plastyczne :”Spojrzeć inaczej” chcieliśmy urzeczywistnić integrację
osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Dzięki prowadzonym spotkaniom mogliśmy
ludzi niepełnosprawnych poprowadzić w poznawaniu świata i doświadczaniu go poprzez
różne zmysły. Wielu z nich po raz pierwszy miało okazję malować, kleić czy wykonywać
prace z gliny. Inspirowani kształtem, barwą , symbolem dźwięku np. padającego deszczu czy
dźwięku skrzypiec łączyli materiały różniące się nie tylko kształtem , kolorem , ale również
fakturą.
Wśród uczestników zajęć największe zainteresowanie wzbudzała praca w glinie.
Oprócz możliwości wykonania prostych form rzeźbiarskich osoby niepełnosprawne miały
również okazje pracować po raz pierwszy na elektrycznym kole garncarskim. Zapoznały się
z centrowaniem, toczeniem form obrotowych , pracą nad kształtem i świadomą deformacją.
Praca z gliny, które wykonali beneficjenci zostały po wypaleniu, pokryciu szkliwem
przekazane autorom .Podobnie zresztą jak pozostałe praca plastyczne wykonane w czasie
warsztatów artystycznych „Spojrzeć inaczej”.
Spotkanie na warsztatach plastycznych pozwoliło wielu beneficjentom na odkrycie
swoich talentów, jak również na rozszerzenie zainteresowań i umiejętności . Nawet ci
z beneficjentów, którzy na pierwszym spotkaniu woleli być obserwatorami , kiedy widzieli
swoich kolegów i koleżanki robiących samodzielnie lub z pomocą wolontariuszy prace
zachęceni sami zabierali się do pracy.
Podczas tych kilku spotkań osoby niepełnosprawne miały szanse na samorealizację,
odzyskanie poczucia własnej wartości.
Podjęte przez Fundację działania pomogły nie tylko w pokonywaniu
niepełnosprawności, ale również stały się czynnikiem prowadzącym do poprawy zdrowia
psychicznego.
Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w sali spotkań Stowarzyszenie „Nadzieja” .
We wszystkich zajęciach uczestniczyło w sumie 98 osób.

3. ” Kontrast”- przedstawienie
W dniu 17.03.2007 r. Zostało zrealizowane przy współudziale Kościoła „Anastasis”
w Legnicy przedstawienie pt.”Kontrast”. Było to barwne przedstawienie zakończone
bankietem.
Różne grupy społeczne poprzez sztukę mogły zobaczyć swoje życie. Życie pełen
skrajności. Życie w którym każdego dnia stykają się ze złem i dobrem, życiem i śmiercią,
miłością i nienawiścią, światłością
i ciemnością. Nie tylko mogły zobaczyć i porównać
swoje życie , ale przede wszystkim każda z osób przybyłych na widowisko mogła
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odpowiedzieć sobie na pytanie: ”dokąd zmierzam?”.Forma widowiska pozwoliła na
przeprowadzenie wielu rozmów z widzami. Wstęp na przedstawienie był wolny.
Z zaproszenia skorzystało 100 osób.

B. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Na dzień 31.12.2007 Fundacja ESPA nie prowadzi działalności gospodarczej.

C. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI W ZAŁĄCZENIU DO
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.

D. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW.
Na dzień 31.12.2007 Fundacja uzyskała przychody w wysokości : 49 712,00 zł
1. Przychody z działalności statutowej :
-

49 711,59 zł

Przychody z darowizn pieniężnych: 24 711,10 zł
Przychody z darowizn rzeczowych: 22 246,29 zł
Przychody przeniesione z roku 2006: 2 754,20 zł

2. Przychody finansowe: 0,41 zł (odsetki od rachunku bieżącego)

E. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH.
1. Koszty poniesione na realizację celów statutowych:

37 377,02 zł

- W zakresie niesienia pomocy moralnej i propagowania profilaktyki i nauczania
holistycznego uczącego radzenia sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu
nauki i wartości chrześcijańskich.
a. „Płomień miłości”-

67,27 zł

b. „I Turnieju Sportowego ” - 1 156,66 zł
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W zakresie niesienia wszechstronnej pomocy materialnej osobom chorym, samotny,
niedołężnym czy też będącym w szczególnie trudnym położeniu materialnym lub
innym, które wymaga udzielenie pomocy
1. Koszty związane z pomocą rzeczową wyniosły na dzień 31.12.2007 wartość:
15 324,41 zł
2. Koszty związane z pomocą finansową
8 851,83
zł

wyniosły na dzień 31.12.2007 wartość:

3. „Gwiazdkowa Niespodzianka”- 4 412,58 zł



W zakresie wszelkiej pomocy w kształceniu się umożliwiającym dalsze samodzielne,
niezależne, normalne życie codzienne potrzebującym.
a. „Lepsze jutro”-

3 000,00 zł

b. „Spojrzeć inaczej”- 3 845,00 zł
c. „Kontrast” -

256,36 zł

2. Koszty poniesione na administrację na dzień 31.12.2007 r.: 6 358,74 zł

LP

TYTUŁ KOSZTÓW

KWOTA
/zł/

1.

Zużycie materiałów i energii

1 120,10

2.

Usługi obce

3 244,83

3.

Podatki i opłaty

60,00

4.

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne i inne
świadczenia

1 088,00

5.

Amortyzacja

0,00

6.

Pozostałe

845,81

RAZEM

6 358,74
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F. POZOSTAŁE DANE.

I.

Informacja o osobach zatrudnionych w Fundacji.

Fundacja ESPA nie zatrudnia pracowników etatowych. W ciągu roku zatrudniane były
jedynie osoby na umowę o dzieło w celu przeprowadzenia programów prowadzonych przez
Fundację ESPA.
Prezes Fundacji Bernadetta Jaguszewska oraz członkowie zarządu pracują charytatywnie.

II. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu:
0,00 zł

III.

Wydatki na wynagrodzenie z umowy zlecenie i umowy o dzieło:
1 088,00 zł

IV.

Informacje o rachunku bankowy.

Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z
Bankiem Pekao S.A. I O. W Legnicy .
Saldo rachunku na dzień 31.12.2007 r. wyniosło: 854,03 zł

V.

Nabyte środki trwałe na dzień 31.12.2007 r.

W roku 2007 nie zostały nabyte żadne środki trwałe na rzecz Fundacji.
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VI.

Wartość zobowiązań i aktywów Fundacji ujętych w Bilansie sporządzonym
na dzień 31.12.2007 r.
1. Aktywa
a. aktywa trwałe :

0,00 zł

b. aktywa obrotowe:

6 280,97 zł

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych:

5 313,40 zł

- inwestycje krótkoterminowe:

967,57 zł

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


6 280,97 zł

zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek

VII.

0,00 zł



zobowiązanie krótkoterminowe i fundusze specjalne



rezerwy na zobowiązania



rozliczenie międzyokresowe

0,00 zł
304,73 zł
0,00 zł
5 976,24 zł

Na dzień 31.12.2007 r. działalność zlecona nie wystąpiła.

VIII. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących na niej
zobowiązaniach podatkowych.
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.
X. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono żadnych kontroli.

Zatwierdził:
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