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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „NA PRZEKÓR LOSOWI” W ROKU 2015
1) Dane Fundacji:
Nazwa: „Na przekór losowi”
Adres siedziby: 30-715, Kraków, ul. Saska 9/59
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 24.02.2014
Numer KRS: 0000499399
Numer REGON: 123052208
Strona internetowa: www.naprzekorlosowi.org

Członkowie Zarządu Fundacji:
Aleksandra Karaś-Wnęk – Prezes Zarząd
Julian Wnęk – Wiceprezes Zarządu

Cele statutowe fundacji:
1. Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych: starszym, chorym,
upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
bezdomnym, ubogim, samotnym, opuszczonym oraz każdemu będącemu w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a
pozostawionej bez jakiejkolwiek pomocy.
2. Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej dla domów dziecka, domów matek samotnie wychowujących dzieci,
schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych.
3. Niesienia pomocy materialnej i niematerialnej wspierającej edukację i oświatę.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych
zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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1. Niesienie doraźnej pomocy rzeczowej, finansowej, psychologicznej szczególnie potrzebującym tj. chorym,
starszym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym, osobom
dotkniętym przez klęski żywiołowe szczególnie z terenów wiejskich.
2. Pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
3. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
4. Promocję i organizację wolontariatu.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitację.
6. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy oraz
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Podejmowanie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych.
8. Zakup żywności osobom potrzebującym.
9. Zakup niezbędnych leków osobom chorym.
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze
schorzeniami wieku podeszłego.
11. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych o różnorodnym stopniu
niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.
12. Organizowanie i prowadzenie imprez charytatywnych.
13. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych.
14. Wspieranie, powoływanie i prowadzenie domów dziecka, domów matek samotnie wychowujących dzieci,
schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad ludźmi starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów
bezpłatnego żywienia i innych ośrodków pomocy społecznej.
15. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej placówkom pełniącym opiekę nad dziećmi lub osobami
starszymi.
15. Przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zorganizowanie, rozwój, rozbudowę placówek, instytucji i firm
zajmujących się opieką nad osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi i w trudnej sytuacji życiowej.
16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji.
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17. Wspieranie organizacyjne lub materialne budowy (budów), remontu i modernizacji zakładów opieki, placówek
oraz innych obiektów służących poprawie lub ratowaniu zdrowia i życia lub promocji zdrowia.
18. Działalność edukacyjną i kulturalną.
19. Organizowanie: wycieczek, zwiedzania, wczasów i obozów oraz spotkań, sympozjów i zjazdów, zajęć
pozaszkolnych dla dzieci.
20. Współpracę z lekarzami, rehabilitantami, pielęgniarkami, psychologami, pedagogami, społecznikami.
21. Współpracę z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami prowadzącymi podobną działalność lub o celach
zbieżnych z celami Fundacji.
22. Organizowanie i finansowanie działalności promocyjno – wydawniczej.
23. Działania na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność fundacji.
24. Działania na rzecz pozyskiwania sponsorów finansujących w/w przedsięwzięcia.
25. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w efektywnym osiąganiu celów Fundacji.
Główne działania Fundacji w 2015 roku:
Fundacja udzielała pomocy osobom z całej Polski, które zgłosiły się do fundacji z prośbą o wsparcie materialne.
Wsparcie materialne polegało przede wszystkim na przygotowywaniu paczek z artykułami spożywczymi z długą datą
przydatności do spożycia, środkami czystości, higienicznymi czy artykułami tekstylnymi.
W czasie ferii zimowych, Fundacja, przy współpracy z GOPS-em w Szczurowej, zorganizowała wycieczkę dla 15-stu
dzieci do Krakowa. Wycieczka była przeznaczona dla najuboższych dzieci z gminy i miała na celu zapewnić im jeden
dzień atrakcji w postaci zwiedzania Krakowa, seansu w kinie, ciepłego poczęstunku i drobnych prezentów w czasie
ferii.
Zaś w czasie wakacji Fundacja wsparła organizację wyjazdu na wakacyjne rekolekcje dla dzieci z Ukrainy. Prosiliśmy o
wsparcie w zebraniu funduszy na ten wyjazd i w sierpniu opłaciliśmy pobyt jednego dziecka w czasie rekolekcji.
Fundacja bardzo zaangażowała się we wsparcie działalności edukacyjnej poprzez zaopatrzenie świetlicy dla dzieci w
artykuły papiernicze i edukacyjne.
Dodatkowo, w ramach wspierania edukacji Fundacja opłaciła zajęcia pozalekcyjne dla niepełnosprawnego chłopca.
Udało się również zebrać podstawowe artykuły gospodarstwa domowego niezbędne do urządzenia mieszkania
socjalnego osobie potrzebującej.
Koszty poniesione przez Fundację:
Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 3367,21 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych,
dwadzieścia jeden groszy)
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W tym koszty zużycia materiałów i energii: 245,76 zł (dwieście czterdzieści pięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy) i
pozostałe koszty: 185,25 (sto osiemdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia pięć groszy)
Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy)

3) Działalność gospodarcza
Fundacja „Na przekór losowi” nie prowadzi działalności gospodarczej.

4) Uchwały Zarządu i Rady Fundacji
W roku 2015 zostały przyjęte następujące uchwały:
-uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie przyznawania pomocy przez Fundację „Na przekór losowi” z
dn. 27.10.2015 r.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia formularza zgłoszenia obowiązującego od 27.10.2015 r. przez Fundację „Na przekór
losowi” z dn. 27.10.2015 r.
-uchwała w sprawie ustanowienia regulaminu przyjmowania darowizn na cele statutowe Fundacji „Na przekór losowi”
z dn. 01.10.2015 r.
-uchwała w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Fundacji „Na przekór losowi” za rok 2015 z dn. 1.12.2015
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z inwentaryzacji w Fundacji „Na przekór losowi” za rok 2015 z dn.
31.12.2015
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Fundacji „Na przekór losowi” za rok 2014
(01.03.2014-31.12.2014) przez Zarząd Fundacji z dn. 28.06.2015
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w Fundacji „Na przekór losowi” za rok 2014
(01.03.2014-31.12.2014) przez Radę Fundacji z dn. 28.06.2015
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego w Fundacji „Na przekór losowi” za rok 2014
(01.03.2014-31.12.2014) przez Zarząd Fundacji z dn. 28.06.2015
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego w Fundacji „Na przekór losowi” za rok 2014
(01.03.2014-31.12.2014) przez Radę Fundacji z dn. 28.06.2015

5) Dane dotyczące Fundacji
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Dane o:
a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne
świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy).
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 0 zł brutto (słownie: zero złotych, zero groszy).
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy).
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów:
•
•
•

zlecenia: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy)
o dzieło: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy)
o pracę: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy)

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:
0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy).
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stan rachunków bankowych:
Bank BGŻ, konto właściwe Fundacji kwota: 12,75 zł (słownie: dwanaście złotych, siedemdziesiąt pięć groszy).
Bank BGŻ, konto Eskalacja z funduszem założycielskim kwota: 1014,63 zł (słownie: jeden tysiąc czternaście złotych,
sześćdziesiąt trzy grosze), z czego 6,08 zł (słownie: sześć złotych, osiem groszy) zostaje wykazane w rachunku zysku i
strat w pozostałych przychodach i zyskach: aktualizacji wartości aktywów za rok 2015, a 8,55 zł (słownie: osiem
złotych, pięćdziesiąt pięć groszy) zostaje wykazane w rachunku zysku i strat w pozostałych przychodach i zyskach:
aktualizacji wartości aktywów za rok 2014.
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy).
h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 0,00 zł (słownie:
zero złotych, zero groszy).
i) Nabytych pozostałych środków trwałych: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy).
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j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla
celów statystycznych: 0,00 zł (słownie: zero złotych, zero groszy).
6) Przychody Fundacji
Fundacja w roku 2015 nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej lub państwowej.
W 2015 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
- dotacji 0, 00 PLN (słownie: zero złotych, zero groszy)
- darowizn 3289,75 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt pięć groszy)
- odsetek dopisanych 6,08 PLN (słownie: sześć złotych, osiem groszy)

7) Roczne rozliczenie finansowe
Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

8) Kontrola
W roku 2015 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Kraków, dn. 26.06.2016 r.
Sprawozdanie zatwierdził zarząd:
Aleksandra Karaś-Wnęk – prezes
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