
Sprawozdanie 

z działalności Fundacji za rok 2009 

1. Fundacja Niepełnosprawnych „Sanus” 

(nazwa Fundacji) 

 

14-100 Ostróda, ul. Konstytucji 13b/2  

(adres dla korespondencji) 

 

 (adres siedziby) 

 

23.01.1992r.     KRS 0000026673 

(data rejestracji)    (Nr księgi rejestrowej) 

 

NIP 741-10-76-103 

P-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  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. 

- adaptacja Ośrodka w Dąbrównie dla celów szkoleniowych. 

 

 

 

Cele statutowe Fundacji. 

 

- pomoc materialna – rzeczowa, przekazywanie wszelkich dóbr    

uzyskanych od darczyńców dla rodzin, w których choć jedna 

osoba jest niepełnosprawna.  

- pomoc rzeczowa i finansowa dzieciom i młodzieży  

  niepełnosprawnej uczęszczającej do szkół stacjonarnych i  

  zaocznych 

- organizowanie spotkań integracyjnych – Społeczeństwo  

  Obywatelskie 
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2. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym. 

   Przykro zaczynać od problemów, niestety takie są fakty. 

2009 rok to rok najgorszy ( od osiemnastu lat, po raz pierwszy 

mamy saldo minusowe ) w naszych działaniach. Pomijając chorobę 

Prezesa Fundacji ( operacja, usuwanie komórek rakowych )  

i nieszczęsna recesja, kryzys, wirtualny, faktyczny, 

obojętnie, jaki. A dla nas, te fakty złożone, to problem z 

pozyskaniem funduszy. Dla uspokojenia własnych sumień, można 

powiedzieć, cóż kryzys, recesja, choroba, ale czy tylko ?          

Niestety od lat pozyskiwanie funduszy, troska o byt Fundacji 

spoczywa li-tylko na działaniach Prezesa, dlaczego ? 

Odpowiedzi zapewne byłoby  wiele, jedno jest pewne, nie ma 

faktu bez przyczyny, związki przyczynowe muszą być, ale na nie 

winni odpowiedzieć Ci, którym dobro innych i Fundacji nie 

istnieje. Takie są realia, celowe, przemyślane, lub nie !!! 

Na tym zamknęłabym opis – szczególnie mojej - jako Prezesa  

działalności, za ten najgorszy rok w naszym osiemnastoleciu.  

 Wśród wielu problemów poprawy bytu dzieci, młodzieży 

niepełnosprawnej, ze środowisk wiejskich i nie tylko,  

odpowiedzią, jedną z wielu, jest dawne powiedzenie J. Owsiaka 

„ róbta co chceta „ my rządzący mamy swoje, inne problemy – 

bardziej osobiste.  Komentować tego faktu raczej nie należy, 

wiadomym jest wszystkim, nawet politykom, a szczególnie tym, 

którzy z klucza piastują wysokie pozycje w MPiPS czy też 

PFRON.   

  Naród jest od tego, aby pracował na rządzących, przecież 

mamy „ pseudo „ kapitalizm, a więc muszą być kapitaliści. 

Natomiast klasa średnia, wszędzie, tylko nie w Polsce, to 

środowisko  zagrażałoby prominentom, a plebs, którym nie warto 

się przejmować niech się pogłębia – głupimi łatwiej się 

rządzi. Tą samą mentalnością kierują się nadbudówki instytucji 

pozarządowych, ściągając wsparcie z puli Rządowej, z funduszy 

Unijnych, od mocodawców biznesowych na tzw. „ SZKOLENIA „. 

Jednak nie byłoby w tym nic złego gdyby te pseudo organizacje 

pozarządowe w jakikolwiek sposób wspierały, szkoliły 

potrzebujących, wykluczonych społecznie i tą biedną młodzież z 

rodzin niewydolnych wychowawczo. Dużo by można pisać na temat 

nadbudówek pozarządowych, mamy bez liku - ale co to da? 

Lobbing, koterie, kolesie, !!! 

  Establishment R.P. w odpowiedzi na nasze prośby o wsparcie 

odpowiada, że wspiera duże Fundacje, Stowarzyszenia, na 

konkretny program, ale nasz program wyciągania z zapaści 

ekonomicznej środowiska osób niepełnosprawnych, wykluczonych 

społecznie, nie jest programem. Jednym słowem było źle, jest 

coraz gorzej i jeśli ktoś raczy to przeczytać i się zastanowi, 

to polecam powtórkę z historii. 

Mimo tak dramatycznej sytuacji ( w tym roku również ) 

spróbujemy w tym roku nadal działać, koncentrując się na 

zdobywaniu darów rzeczowych i kontynuacji zawartych umów na 

mleko, środki opatrunkowe, środki higieny osobistej itp. 
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3. Działalność gospodarcza (opis ze wskazaniem jej formy). 

 

Działalność gospodarcza zawieszona do odwołania. 

 

4. Uchwały Zarządu. 

- w załączeniu. 

 

5. Przychody Fundacji. 

 

- spadek         0 

- zapis         0 

- darowizny pieniężne od osób 

fizycznych i prawnych  .......................33.957,27 zł.  

darowizny rzeczowe od osób     

 fizycznych i prawnych .....................61.290,44 zł. 

- dotacje         0 

- dochody z akcji charytatywnych    0 

- wynik finansowy z działalności     

gospodarczej        0 

- dochód z prowadzenia rachunku 

bankowego (odsetki)      0 

- refundacja płac i składek ZUS    0 

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  

i osiągnięcia wyniku finansowego należy podać % stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.  - 

 

6. Wysokość kwot przeznaczonych na: 

 

- realizację celów statutowych Fundacji .........100.475,65 zł 

- wydatki administracyjne(czynsze,    0 

opłaty telefoniczne, pocztowe)................. 12.030,14 zł 

w tym ZUS – 2.882,88 zł. 

w tym stypendia – 5.600,- zł      

- działalność gospodarcza       0,- 

- inne wydatki (paliwo, materiały biurowe, 

 energia) .........................................7.555,05  zł 

 - przekazano 8 zestawów komputerowych dzieciom 

 z ubogich rodzin pozyskane z wymiany – bez kwot. 

- przekazano dary rzeczowe .......................61.290,44 zł 

7. Dane o:wynagrodzenie brutto                15.600,- złotych 

 

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji.   1 

 

- na umowę o pracę      

(wyszczególnić stanowiska) 

  1)kierowca      1 

 

- w działalności gospodarczej   0 

(wyszczególnić stanowiska) 
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b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych 

przez Fundację (brutto)..................15.600,-  zł 

wynagrodzenie ...........................15.600,-..zł 

nagrody        0 

premie         0 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę 

o pracę (brutto).......................................  zł 

wynagrodzenie        0 

nagrody        0 

premie         0 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności 

gospodarczej (brutto)      0 

wynagrodzenie        0 

nagrody        0 

premie         0 

 

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

wypłaconego łącznie (brutto)    1.300,00 zł 

- członkom Zarządu i innych organów Fundacji 0 

- osobom kierującym wyłącznie    0 

działalnością gospodarczą     0 

 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń 

(brutto)        0 

 

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 

 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 

ze wskazaniem banku      0 

 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 0 

 

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu 

oraz wysokości kwot wydatkowanych 

na to nabycie       0 

 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych 

o wartości jednostkowej powyżej 5 000zł  0 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych 

we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych 
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Aktywa          

Zobowiązania         

 

8. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych 

świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych          

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 

 

9. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty 

państwowe i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i 

zamówienia publiczne), oraz o wyniku finansowym tej 

działalności 

                    ---------------- 

10. 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 

Ostróda 23 marca 2010 rok 

 


