
          Sprawozdanie 

z działalności Fundacji za rok 2008 

1. Fundacja Niepełnosprawnych „Sanus” 
(nazwa Fundacji) 

 

14-100 Ostróda, ul. Konstytucji 13b 
(adres dla korespondencji) 

14-100 Ostróda, ul. Konstytucji 13b 
 (adres siedziby) 

 

23.01.1992r.     KRS 0000026673 
(data rejestracji)    (Nr księgi rejestrowej) 

 

NIP 741-10-76-103    

 

Sąd Gosp. Rejestr. w Olsztynie PKD 9499Z/ 9133Z 

Regon 510246249    (0-89) 646-31-33 
(numer identyfikacyjny REGON)   (tel/fax kontaktowy) 

 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

 
Prezes Fundacji: 

Zofia Małek ul. Konstytucji 13b/2 14-100 Ostróda; 

 
Sekretarz Fundacji: 

Grzegorz Rojek ul. Olsztyńska 16/3 14-100 Ostróda; 

 
Skarbnik Fundacji: 

Jan Rogalski ul. Stępowskiego 27/25 14-100 Ostróda; 

 

Cele statutowe Fundacji - główna idea. 

 

 Prowadzenie turnusów szkoleniowo – rekreacyjnych w ramach 

integracji środowiska. Prowadzenie turnusów Psychoedukacji i 

Socjoterapii pod nazwą „MOŻESZ JEŚLI CHCESZ”. Szkolenia 

przysposabiające do zawodu – kursy. 

 Pomoc materialna – rzeczowa, przekazywanie wszelkich dóbr, 

uzyskiwanych od darczyńców dla rodzin, w których choć jedna osoba 

jest niepełnosprawna. Pomoc rzeczowa, finansowa dzieciom i 

młodzieży niepełnosprawnej, uczęszczającej do szkół. 

 Modernizacja zakupionego obiektu na własny ośrodek szkoleniowo 

– integracyjny. 

 

Cele statutowe Fundacji. 

 

 działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku 

i rehabilitacji pozamedycznej  

- pomoc materialna niepełnosprawnym (rzeczowa) 

- pomoc finansowa, rzeczowa - materialna, dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej – uczącej się 
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2. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym. 

Pytanie zasadne, odpowiedź trudna, wymagająca nieomal epopei narodowej. 

Aby być dobrze zrozumianym a tym samym nikogo nie obrazić, należałoby 

napisać wielonakładową książkę z wyszczególnieniem błędów ustawodawcy i 

potrzeb beneficjentów. Dziś mamy kryzys, my, nasi podopieczni  ten kryzys 

mamy od zawsze. Teoretycznie, propagandowo wszystkie dzieci są nasze, my 

po siedemnastu latach pracy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

stwierdzamy, że ta troska nie dotyczy niepełnosprawnych, nie tylko dzieci 

i młodzieży. Podam choćby taki prosty przykład, czy ktoś słyszał aby w 

debatach, wojenkach politycznych, ktokolwiek z polityków nadmienił słowo, 

na temat problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – nie mówię już o 

niepełnosprawnych w ogóle. Owszem medialnie słyszy się takie słowa: bieda 

dziedziczna, dzieci bez przyszłości, za mało mamy niepełnosprawnych 

pracujących itd.itd…Mimo wielu starań nie mamy się czym pochwalić, wpływy 

gotówkowe i dary rzeczowe są nie zadawalające a prognozy zatrważające.  

Natomiast zadziwiająca jest taktyka Przedsiębiorców odnośnie wsparcia 

finansowego Organizacji pozarządowych. Przedsiębiorcy wzorem Polskich 

dysponentów funduszami Unijnymi wspierają chętniej tzw. przybudówki 

pozarządowe. Centra Informacji, FIP i jego odpowiedniki  regionalne, i 

wiele innych tego typu Organizacji które w żaden sposób nie wspierają 

konkretnych beneficjentów, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, 

nikogo potrzebującego wsparcia. Pomagają jedynie sobie tworząc biuletyny 

i niby szkolenia. Dla przykład: dawno temu zwróciliśmy się do bogatego 

przedsiębiorstwa o wsparcie, otrzymaliśmy 2.000,- zł. w tym samym czasie 

regionalny odpowiednik FIP –u otrzymał 10.000,-. Więc nie mówmy, że 

jesteśmy społeczeństwem skorym pomagać potrzebującym !!! Darów rzeczowych  

otrzymaliśmy na kwotę 22.914,50 zł. rozdaliśmy je - własnym transportem- 

bezpośrednio rodzinom potrzebującym. Zgodnie z założeniami statutowymi w 

2008 r. ustanowiono stypendia wyrównawcze (Uchwała nr 3/2008) od września 

dla licealistów a od października dla studentów, w 2008 roku przekazano 

na stypendia kwotę 3.360 zł. 

 Rok nieudany pod każdym względem, finansowym jak i wsparcia 

rzeczowego rodzin które w większości pozostają bez pracy z bagażem 

dziecka niepełnosprawnego. Od lat krytykuje się marnotrawstwo dóbr w 

przedsiębiorstwach a ustawodawca uważa, że lepiej wyrób lekko uszkodzony 

zniszczyć, wyrzucić na śmietnik niż przekazać potrzebującym taka, taka 

już nasza mentalność.  Z posiadanego statusu O.P.P. wpływy z 1 procenta z 

roku na rok niższe   

 Pracy przed nami wiele, pozyskanie funduszy, darów rzeczowych a 

przede wszystkim pozyskanie przychylności ludzi dobrej woli ale czy to 

się uda w dobie kryzysu – wątpię. Generalnie wszyscy – jak dotychczas – 

odmawiają nam wsparcia, obecnie tłumacząc się kryzysem 

     W tych trudnych czasach nasuwa się tylko jedno pytanie ?, Rząd 

Najjaśniejszej R.P. POWOŁAŁ do życia Organizacje pozarządowe, wyszła 

ustawa i jak zwykle patrząc na wzorce zachodnie pokręcono ją ( ustawę ) 

na wzór własny, pod lobby kolesiów. W całym cywilizowanym świecie gdzie 

funkcjonują Organizacje pozarządowe każdy Rząd ustanawia w budżecie 

odpowiednią kwotę przeznaczoną na prowadzenie ( koszty ) działalności. 

Natomiast na cele statutowe organizacje zdobywają fundusze np. starając 

się o granty. Owszem te fundusze wymuszone przez Unię Europejską w Polsce 

działają, ale jak zwykle – spaczone. Samorządy, Urzędy lokalne posiadają 

fundusze na cele działalności organizacji pozarządowych, ale są 

rozdysponowywane li tylko na wszelkie kółka wzajemnej adoracji, aby od 

czasu do czasu zorganizować fetę z udziałem prasy, telewizji lokalnej i 

pokazać jak to władza współpracuje i wspiera Organizacje.   

Remont Ośrodka Integracyjno Szkoleniowego został wstrzymany z uwagi na 

opieszałość Urzędów Nadzoru Budowlanego czyli stosowania prawa nie dla 

dobra Obywatela i kraju lecz dla ratowania kolesiów z opresji. 
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3. Zgodnie z § 7 Statutu – Fundacja zostaje ustanowiona na czas  

nieokreślony. 

 

4. Okres sprawozdania finansowego obejmuje rok kalendarzowy 2008 

od 01.I.2008 do 31.XII.2008. 

 

5. Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 

 

6. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania  

działalności – w najbliższych latach nie przewidujemy  

likwidacji – chyba, że kryzys nas sam zlikwiduje, a naprawdę  

szkoda by było, nie nas a biednych ludzi i młodzież.  

7. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. 

 

8. Działalność gopodarcza (opis ze wskazaniem jej formy). 

Działalności gospodarczej nie prowadzimy. 

 

9. Uchwały Zarządu. 

w załączeniu sztuk –  

 

10. Przychody Fundacji. 

- spadek          -        0 zł 

- zapis          -        0 zł 

- darowizny pieniężne od osób 

fizycznych i prawnych                             47.681,84 zł 

- darowizny rzeczowe od osób      

 fizycznych i prawnych      -22.914,50 zł 

- dotacje          -        0 zł 

- dochody z akcji charytatywnych     -        0 zł 

- wynik finansowy z działalności     

gospodarczej         -        0 zł 

- dochód z prowadzenia rachunku 

bankowego (odsetki)       -        0 zł 

- refundacja płac i składek ZUS     -        0 zł 

- przychody z różnicy ceny materiałów budowlanych  - 1.855,24zł 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

i osiągnięcia wyniku finansowego należy podać % stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł – j.w.  

działalności gospodarczej nie prowadzimy.     - 

 

11. Wysokość kwot przeznaczonych na: 

- realizację celów statutowych Fundacji    - 6.407,70 zł 

 w tym stypendia – 3.360 zł 

- wydatki administracyjne      - 8.419,56 zł 
(opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe, 

 usługi bankowe, reklama) 

- wynagrodzenie w tym ZUS ( 3.517,30 )     24.067,30 zł

 -  

- działalność gospodarcza      - brak 

- inne wydatki         - 8.787,28  

zł 
(eksploatacja samochodu – naprawy, paliwo, ubezpieczenie) 

- czynsz, energia elektryczna, opał     - brak 
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12. Dane o: 

 

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji   - 1 i 1/8 

 

- na umowę o pracę 
(wyszczególnić stanowiska) 

 

  1)kierowca i informatyk              - 1 i 1/8 

 

- w działalności gospodarczej     - 0 
(wyszczególnić stanowiska) 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych 

przez Fundację (brutto) 

wynagrodzenie          20.550,00zł 

nagrody         -       0 zł 

premie          -       0 zł 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę 

o pracę (brutto) 

wynagrodzenie          20.550,00zł 

nagrody         -       0 zł 

premie          -       0 zł 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności 

gospodarczej (brutto) 

wynagrodzenie         -       0 zł 

nagrody         -       0 zł 

premie          -       0 zł 

 

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie (brutto) 

- członkom Zarządu i innych organów Fundacji  -       0 zł 

- osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą     -       0 zł 

 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń 

(brutto)         -       0 zł 

 

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach 

pieniężnych z podziałem według ich  

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców 

i warunków przyznania pożyczek oraz 

z podaniem podstawy statutowej udzielania 

takich pożyczek.        -       0 zł 

 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 

ze wskazaniem banku       -       0 zł 

 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  -       0 zł 
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h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie - po zastosowaniu 95% zniżki        brak 

 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych 

o wartości jednostkowej powyżej 5 000zł  -        0 zł 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych 

we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych 

 

Aktywa         -        0 zł 

Zobowiązania       -        0 zł 

 

13. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych 

świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych 

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 

brak 

 

14. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne), 
oraz o wyniku finansowym tej działalności 

brak 

 

15. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu 

ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie 

składanych deklaracji podatkowych. 

 

           

Deklaracje podatkowe składane są na bieżąco. 

 

       Zarząd Fundacji: 

 

    Prezes Fundacji......................... 

Sekretarz Fundacji ..................... 

     Skarbnik Fundacji……………………………………………………  

   ............... 
          sporządzający 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 

 

 

 

 

Ostróda 03 marca 2009 rok 


