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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego
sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 80,
poz. 434)
Dane Fundacji
Nazwa organizacji: Fundacja Foundation for Corporate Social Responsibility
Adres siedziby: ul. Nowomiejska 35, 78-300 Świdwin
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.11.2003
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 31.01.2012
Numer REGON: 015605987
Numer KRS: 0000180452
Skład organu zarządzającego Fundacji:
Virginia Chasey - Prezes Zarządu
Stefan Zaremba- Członek Zarządu

h.

Skład organu nadzoru Fundacji
Piotr Gajewski- Członek Komitetu Fundacji
Marta Waś- Członek Komitetu Fundacji

i.

Cele statutowe Fundacji
 Organizowanie i niesienie pomocy społecznej w ramach działalności pożytku publicznego,
skierowanej do osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
której nie są w stanie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz
wyrównywanie szans tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów
wiejskich w województwie Zachodniopomorskim;
 Niesienie pomocy w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku życia,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 Organizowanie wypoczynku, zajęć, konkursów, warsztatów o charakterze edukacyjnym,
wychowawczym, sportowym, krajoznawczym, rekreacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży do
lat osiemnastu;
 Wspieranie jednostek podległych administracji samorządowej (szkoły publiczne i niepubliczne,
ośrodki kultury, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, świetlice
wiejskie), w kontekście przyznawania świadczeń rzeczowych o charakterze materialnym, których
nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne zasoby i możliwości;
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 Upowszechnianie i promocja wśród przedsiębiorców i w ich środowisku postaw odpowiedzialności
społecznej i poszanowania etyki społecznej.
Sposób realizacji celów statutowych Fundacji
 Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji;
 Świadczenie pomocy materialnej na rzecz osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości oraz organizowanie akcji mających na celu modernizację i
polepszenie warunków mieszkalnych tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
wiejskich;
 Zbieranie środków na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku
życia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 Poszerzanie dostępu do usług medycznych, dentystycznych oraz innych świadczeń zdrowotnych
dla osób potrzebujących i pokrzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
wiejskich;
 Finansowanie nagród, stypendiów, organizowanie wypoczynku, wycieczek krajowych
i zagranicznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym laureatów biorących udział
w konkursach organizowanych przez Fundację, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
wiejskich;
 Organizowanie i udział w finansowaniu szeroko rozumianych programów edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, m.in.: zajęcia wokalno - taneczne, zajęcia teatralne, kursy i programy językowe,
wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, obozy sportowe i językowe, warsztaty plastyczne, sportowe,
kulinarne, kursy samodzielności;
 Wspieranie organizacyjne i materialne jednostek podległych administracji samorządowej oraz
organizowanie akcji mających na celu modernizację i polepszenie ich stanu, którego nie są w
stanie samodzielnie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów i możliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek gminnych;
 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
 Dostarczanie biuletynów o działalności Fundacji.

j.

k.



II.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
Pomoc społeczna
Programy edukacyjne dla dzieci
Program taneczno-artystyczny
Charakterystyka działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez Fundację
Interaktywny Program Nauki Języka Angielskiego „Marzenia się Spełniają” na platformie elearningowej ukończony międzyszkolnym konkursem językowym.
W ciągu 14 lat pracy z podopiecznymi dostrzegliśmy potrzebę nauki języka angielskiego w takim stopniu, by
w przyszłości nikt z nich nie miał problemu ze znalezieniem pracy. Program ten skierowany jest do chętnych
uczniów z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej. Co najważniejsze, zapewnia kontynuację nauki języka
przez pięć lat ; począwszy od piątej klasy podstawowej, a skończywszy na klasie trzeciej szkoły gimnazjalnej.
By zwiększyć motywację i tym samym postępy w nauce, co roku organizujemy konkurs na najlepszego ucznia
z danej kategorii i obserwujemy, że cieszy się on ogromną popularnością. Poniżej ilość uczestników w
poszczególnych latach:
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 2009/10 - 150 uczestników,
 2010/11 - 202 uczestników,
 2011/12 - 250 uczestników,
 2012/13- 250 uczestników,
 2013/14 -110 uczestników,
 2014/15 - 110 uczestników,
 2015/16 - 41 uczestników
Program Taneczno-Wokalny „Taniec naszą Pasją”.
Dla fundacji wspierającej społeczność wiejską bardzo ważne jest, by dać swoim podopiecznym możliwość
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych. Ze względów finansowych jak i logistycznych nie mogliby sobie
na nie pozwolić. Od dziesięciu lat prowadzimy w szkołach zajęcia wokalno-taneczne. Dzięki tym lekcjom
dzieci uwrażliwiają się muzycznie, zdobywają dobrą kondycję fizyczną, rozwijają swoją kreatywność, a przede
wszystkim zwiększają swoje poczucie wartości. W ciągu całego roku szkolnego nasi tancerze i śpiewacy mają
okazję próbować swoich sił na wielu scenach, począwszy od wiejskich festynów, pikników szkolnych i
konkursów wojewódzkich, a skończywszy na corocznej gali Dinner Dance w hotelu Hilton w Warszawie. Nasi
podopieczni mają na swoim koncie sporo sukcesów, między innymi: II i III miejsce oraz wyróżnienie na
Międzynarodowym Dziecięco - Młodzieżowym Festiwalu Piosenki "O Bursztynową Nutkę" w Trzebiatowie, II i
III miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Wojskowe w Świdwinie, II miejsce w XX
koszalińskim konkursie poezji i piosenki Lwowskiej.
Wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla najzdolniejszego ucznia klasy IV-tej szkoły podstawowej.
Dzięki uprzejmości dyrektora hotelu Inter Continental w Warszawie kilkunastu naszych podopiecznych ma
szansę spędzenia czterech, niezapomnianych dni w samym sercu stolicy. Nasi podopieczni z rodzin o
trudnych uwarunkowaniach socjalnych, a jednocześnie odznaczający się na tle rówieśników najwyższymi
wynikami w nauce, mają niepowtarzalną okazję zwiedzenia stolicy: Starego Miasta, Pałacu Królewskiego,
Łazienek, odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, Planetarium Mikołaja Kopernika, Muzeum
Fryderyka Chopina, Warszawskie Zoo, Pałac Kultury i Nauki. Cały pobyt wypełniony jest atrakcjami, nauką
pływania, a pożegnalny bal w pięciogwiazdkowym hotelu Inter Continental doskonale wieńczy dzieło.
Program kulinarny "Mały Kucharz"
Program polega na zorganizowaniu warsztatów nauki gotowania, które polegają na praktycznej nauce
samodzielnego przyrządzania posiłków dla całej rodziny oraz na poznawaniu zasad savoir-vivre. Założeniem
programu jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program skierowany jest do chętnych uczniów klas III-VI szkół
podstawowych, objętych kuratelą Fundacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Udział polega na
praktycznym uczestnictwie w systematycznych zajęciach pozalekcyjnych, trwających przez dziesięć miesięcy
w ciągu roku szkolnego, którego uwieńczeniem jest finałowy konkurs międzyszkolny o miano "Najlepszego
Małego Kucharza".
1.2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego
Województwo zachodniopomorskie
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
2.1. Fundacja nie prowadziła placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrów integracji społecznej, domów pomocy
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych określonych w przepisach o pomocy społecznej, szkół i
placówek publicznych określonych w przepisach o systemie oświaty lub niepublicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby
fizyczne

1300 dzieci

Osoby
prawne

X

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
4.1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Warsztaty kulinarne „ Mały Kucharz” - KOD PKD 88.99.Z
Pozaszkolna nauka języka angielskiego - KOD PKD 85.59.A
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - KOD PKD 85.52.Z
4. 2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Województwo zachodniopomorskie
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.
5.2. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
Rok 2016 był czwartym rokiem kiedy Fundacja mogła zbierać środki pochodzące z 1 % podatku
dochodowego. W związku z powyższym, w 2016 roku Fundacja otrzymała 15 097,30 złotych tytułem zbiórki
1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te wsparły następujące działania i programy:
Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Warszawy dla najzdolniejszego ucznia klasy IV-tej szkoły
podstawowej, zajęcia nauki Języka Angielskiego „Marzenia się Spełniają” na platformie e-learningowej oraz
zorganizowanie konkursu językowego dla dzieci i młodzieży wiejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych,
warsztaty oraz konkurs samodzielności kulinarnej pt.: Mały Kucharz", Program Taneczno-Wokalny „Taniec
naszą Pasją”, zorganizowanie konkursu tanecznego WeCanDance" dla dzieci i młodzieży wiejskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych, ufundowanie strojów sportowych dla gimnazjalnej drużyny szczypiornistów.
III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach Fundacji
1. Łączna kwota przychodów Fundacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i
strat)
256 627,30 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

256 627,30 zł
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2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

0,12 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

15 097,30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

115 000,00 zł

a) ze składek członkowskich

115 000,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

0,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

126 530,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

0,00 zł
0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł

8. Z innych źródeł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie
sprawozdawczym

0,00 zł

3 338,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych
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Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

241 490,02 zł

0,00 zł

240 206,77 zł

15 097,30 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego

0,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii,
usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i
inne świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00 zł

135 552,18 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 283,25 zł

0,00 zł

f)pozostałe koszty ogółem:
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała z
następujących zwolnień

Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o
prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. NIE
23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na
szczególnych zasadach prawa własności lub prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

NIE KORZYSTAŁA

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty

3 osoby

3 etaty
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3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 osoby

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na
NIE
rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją,
członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
czy przedstawiciele władz organizacji)
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Fundację w okresie
sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze

76 319,76 zł
47 628,60 zł
47 628,60 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
c) wynagrodzenie członków Zarządu
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

28 691,16 zł
0,00 zł
234,00 zł
0,00 zł
234,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
9 565,37 zł
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
0,00 zł
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
0,00 zł
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
5 710,20 zł
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w
okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

NIE

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację
publiczną w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

NIE

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej

NIE

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień
publicznych w okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

NIE

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym
lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
Fundacja nie posiada udziałów i akcji w kapitale zakładowym spółek
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
Fundacja nie jest fundatorem fundacji
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole przez organy administracji publicznej
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku
NIE
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.
2852)

Zarząd

Podpis
Data wypełnienia
sprawozdania

05.06.2017

Virginia Chasey

Stefan Zaremba
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