Swarzędz, dnia 17 marca 2008 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA OKRES 25.07.2007 R. - 31.12.2007 R.
WSTĘP
My, Agnieszka i Tomasz Nejman - założyciele Fundacji MARCINEK Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych - w dniu 30 marca 2004 roku dowiedzieliśmy się, iż oczekiwane przez nas
dziecko dotknięte jest rozszczepem kręgosłupa. Przeżyliśmy wówczas szok, gdyż choroba ta
powoduje trwałe kalectwo połączone często z wodogłowiem, które wystąpiło w efekcie u naszego
dziecka. W dniu 01 lipca 2004 roku urodził się nasz syn Marcinek, który po urodzeniu przebywał w
szpitalu nieprzerwanie przez pół roku. W tym okresie na oddziale neurochirurgicznym szpitala
klinicznego przy ul. Szpitalnej w Poznaniu przebywało kilkanaścioro dopiero co urodzonych dzieci
z taką samą wadą, która dotknęła Marcinka. Postanowiliśmy, iż będziemy wspierać dzieci, jednak z
uwagi na konieczność poświęcenia czasu Marcinkowi nie mogliśmy tego zrealizować od razu.
W dniu 31 maja 2006 r. ustanowiliśmy fundację pod nazwą „Fundacja MARCINEK Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych”, z siedzibą w Swarzędzu, która została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 25 lipca 2007 r.
SPRAWOZDANIE
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 08 maja
2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 50, poz. 529) za okres od 25.07.2007 r. do 31.12.2007 r.
I.
Nazwa fundacji:

Fundacja MARCINEK Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Siedziba:

Swarzędz

Adres:

os. Czwartaków 5/13, 62-020 Swarzędz

nr KRS:

0000285218

nr REGON:

300673646

Członkowie zarządu: Agnieszka Nejman (Prezes Zarządu);os. Czwartaków 5/13, 62-020 Swarzędz
Tomasz Nejman (Członek Zarządu); os. Czwartaków 5/13, 62-020 Swarzędz
Cele statutowe fundacji:
Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w szczególności na rzecz dzieci z wodogłowiem lub
przepukliną oponowo – rdzeniową, w tym:
−

wspieranie ochrony zdrowia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

−

szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności dzieci,

−

likwidowanie barier związanych z niepełnosprawnością – w szczególności niepełnosprawnością
dzieci
II.
W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała swoje cele poprzez gromadzenie

środków od fundatorów oraz osób prywatnych, które przekazywały darowizny w postaci kwot

pieniężnych. Środki te sukcesywnie są wydatkowane w miarę obecnych możliwości finansowych
Fundacji na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Fundacja wspierała rehabilitację trójki dzieci
niepełnosprawnych: Małgosi Mania, Marcinka Nejmana, Jakuba Rewersa. Fundacja przekazywała
środki podmiotom, które są wyspecjalizowane w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, tj. przez
Panią Iwonę Napierałę - ALKON oraz Gabinet Leczniczego Usprawniania Jolanta Kuzemko Piotr
Kuzemko na konkretny, ściśle określony cel – tj. zabiegi rehabilitacyjne w/w dzieci
niepełnosprawnych. Fundacja współpracowała również ze Stowarzyszeniem Dzienny Ośrodek
Rehabilitacyjny „BARTEK”, w Poznaniu, na rzecz którego przekazała środki, w celu pomocy
dzieciom niepełnosprawnym będącym pod opieką w/w organizacji.
Fundacja prowadziła działalność w zakresie zadania pożytku publicznego jakim jest
działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Podstawowym problemem było gromadzenie środków
na realizację w/w celu, gdyż przepisy prawa premiują organizacje, które posiadają status organizacji
pożytku publicznego. Z tego względu Fundacja wystąpiła o nadanie cechy OPP do Sądu. W dniu 27
listopada 2007 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
III.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
IV.
Fundatorzy przy powołaniu Fundacji przeznaczyli na fundusz początkowy kwotę 1.000,00 zł.
PRZYCHODY:
Fundacja uzyskała przychody łącznie w kwocie:

5.562,78 zł

w tym z następujących źródeł:
spadki:

0,00 zł

zapisy:

0,00 zł

darowizny:

5.562,78 zł

pochodzące ze źródeł publicznych:

0,00 zł

w tym:
z budżetu państwa:

0,00 zł

z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

0,00 zł

pochodzące z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

0,00 zł

fundacja nie osiągnęła przychodów
z działalności gospodarczej, gdyż jej nie prowadzi
inne przychody

0,00 zł
V.

KOSZTY

Koszty poniesione na:
a) realizację celów statutowych:

470,00 zł,

b) administrację (opłaty za wpis do KRS, ogłoszenia w MsiG, opłaty bankowe, opłata za domenę
internetwą):

710,28 zł

c) działalność gospodarczą:

0,00 zł

d) pozostałe koszty:

0,00 zł
VI.

1. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób,
2. Przez Fundację nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia, w tym z tytułu wynagrodzeń,
nagród, premii czy innych świadczeń,
3. Członkowie zarządu nie otrzymali od Fundacji żadnego wynagrodzenia,
4. Fundacja przekazała z tytułu wynagrodzenia za rehabilitację dzieci niepełnosprawnych przez
podmioty zewnętrzne kwotę 470,00 zł,
5. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek,
6. Fundacja posiada rachunek bankowy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., z
siedzibą w Warszawie, Oddział 4 w Poznaniu, na którym znajdowała się kwota: 366,01 zł oraz
rachunek bankowy w LUKAS BANK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, na którym znajdowała się
kwota 4.999,00 zł.
7. Fundacja nie posiada żadnych obligacji, udziałów czy akcji w spółkach prawa handlowego,
8. Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości,
9. Fundacja nie jest właścicielem innych środków trwałych,
10. Po stronie aktywów i pasywów fundacji występuje kwota: 5.382,51 zł
11. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
12. Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składała w tym zakresie
deklaracji podatkowych; zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – osoby
prawne w tym fundacja nie składa deklaracji miesięcznych w tym podatku; fundacja nie była
dotychczas zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu swojej działalności,
13. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.

