Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Frater
za rok obrotowy od 01.10.2015 do 30.09.2016
(Rok obrotowy Fundacji Frater zgodnie z uchwałą 1/1/2014
jest określony od 1 października do 30 września )

1. Nazwa Fundacji:Fundacja Frater
POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
Siedziba: ul. Moniuszki 10/23 43-100 Tychy
Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 04.12.2014 pod numerem:
KRS: 0000532898 REGON: 360228916
Członkowie Zarządu Fundacji według wpisu w rejestrze sądowym na dzień 02.05.2016
Prezes: Adam Król
Organ Nadzoru - Rada Fundacji : Bronisława Kazimiera Laskowska
Cele Fundacji:
1.CELEM FUNDACJI JEST DOBROCZYNNOSC NA RZECZ RODZIN ZASTEPCZYCH I DZIECI Z PIECZY
ZASTEPCZEJ, RÓWNIEZ TYCH PRZEBYWAJACYCH POZA PLACÓWKA OPEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
(MOW, MOS, SOW, SOSW I INNYCH) ZWANYCH DALEJ POOPIECZNYMI,
2.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE DOBROCZYNNE CELE POPRZEZ:
A)TWORZENIA SYSTEMÓW WSPARCIA,
B)UMOZLIWIENIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, DUCHOWNEGO I FIZYCZNEGO PODOPIECZNYCH,
C)NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM,
D)DZIAŁALNOSC NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRWANYCH,
E)ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU WYPOCZYNKU,
F)DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
WYCHOWANKÓW WYWODZACYCH SIE Z PIECZY ZASTEPCZEJ,
G)POMOC DZIECIOM W PIECZY ZASTEPCZEJ I DOMACH DZIECKA,
)PROMOCJE I ORGANIZACJE KAMPANII SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOSCI WOLONTARIATÓW,
I)WSPÓŁDZIAŁANIE W SPOSÓB DORAZNY LUB NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI
ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I GOSPODARCZYMI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAN I CELÓW
STATUTOWYCH,
J)WYSTEPOWANIE Z WNIOSKAMI, OPINIAMI I INICJATYWAMI DO INSTYTUCJI RZADOWYCH,
SAMORZADOWYCH ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, A TAKZE SADOWYCH W
ZAKRESIE DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ,
K)ORGANIZOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I
ROZRYWKOWYCH PROMUJACYCH DZIAŁALNOSC STATUTOWA.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych
zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Zgodnie z uchwałą 4/2/2015 z dnia 10 lutego 2015 w sprawie podjęcia współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem
Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim – Projekt „Wychowanek w Potrzebie”
Celem projektu jest pomoc materialna i finansowa wychowankom z MOS w Ostrowcu
Świętokrzyskim zaniedbywanym przez placówki macierzyste. W dniu 25 lutego 2015 podjęto wspólne uzgodnienia z
Dyrektorem ośrodka Panem mgr Zdzisławem Klusek w kwestii formy pomocy dla:
• Wychowanka Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu podopiecznego naszej fundacji
• Możliwości i zakresu pomocy dla wychowanków w trudnej sytuacji materialnej
Projekt: „Rok szkolny 2015/2016”
Założenia projektu podniesienie samooceny dziecka i wzbudzenie chęci nauki w poczuciu swojej wartości z
umiejętnością odkrywania własnych zdolności i umiejętności pozwalając je rozwijać
• Projekt Rok Szkolny będzie się składać z trzech filarów:
◦ I Filar Potrzeby dziecka – zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w kwestii schludnego ubioru,
wyprawki szkolnej, obuwia pozwalające wychowankowi zmniejszyć poczucie swojej inności
wynikającego z poprzednich przeżyć
◦ II Filar Rozwijanie zdolności i umiejętności dziecka – działania mające na celu organizacji wolnego czasu
na dodatkowych zajęciach w Młodzieżowych Domach Kultury, Klubach sportowych i innych formach
rozwijających zdolności i umiejętności dziecka, które podnoszą samoocenę dziecka w własnym poczuciu i
oczach innych rówieśników. Cel ten można realizować poprzez różnego rodzaju wolontariat
(odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka do placówki, rodziny zastępczej) oraz poprzez finansowanie
potrzebnego akcesorium.
◦ III Filar Finansowanie jednorazowych stypendiów i nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego dla
wychowanków pieczy zastępczej. Co pozwoli w dzieciach wzbudzić poczucie opłacalności uczenia się.
Wszystkie trzy filary projektu będą rozliczane osobno w każdej placówce, rodzinie zastępczej w celach orientacji, w
kosztach pozwalających zaplanowanie wydatków na lata przyszłe.

Projekt: „Mikołaj”
Celem projektu jest organizacja święta św. Mikołaja w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” mieszkanie dzieci
młodszych i przygotowanie upominków dla wychowanków
Projekt: „Wakacje 2016”
Założeniem projektu jest wypoczynek wakacyjny wychowanków Pieczy Zastępczej
•

Projekt „Wakacje 2016” będzie się składał z dwóch filarów.
◦ I Filar wypoczynek w górach wychowanków pieczy zastępczej z Tychów i Bytomia na obozie „Świętego
Jana Bosko” organizowanego przez Fundacje „Światło Życie” w Katowicach
◦ II Filar zakup nagród rzeczowych na wszelkiego rodzaju konkursy organizowane na obozie.

Projekt: „Na start”
Założeniem projektu jest pomoc materialna byłym podopiecznym naszej Fundacji i wychowanków Pieczy Zastępczej
• Projekt „Na Start” będzie się składał z dwóch filarów.
◦ I Filar Potrzeby materialne – ubrania i inne rzeczy potrzebne będą realizowane przez Fundację z wywiadu
przeprowadzonego z osobą korzystającą z pomocy lub jej prawnym lub biologicznym opiekunem
◦ II Filar szukanie darczyńców przekazujących nowe rzeczy na zasadzie Umowy Darowizny - wyposażenia
mieszkania. Które będą przekazywane na zasadzie Umowy Użyczenia. Celem takiego rozwiązania jest
zabezpieczenie przed sprzedażą przez beneficjenta oraz ponowne użyczenie rzeczy innej osobie w
potrzebie.
• Pomoc dla wychowanka nie zawodowej Rodziny Zastępczej
◦ Projektu „Rok Szkolny 2015/2016”
▪ II Filar
• Rozwijanie zdolności i umiejętności sportowych łączny koszt 314,00 zł
Całkowity koszt dobroczynności na rzecz wychowanka w Rodzinie Zastępczej 314,00 zł
• Pomoc dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim
◦ Projektu „Wychowanek w potrzebie” –
łączny koszt 795,31 zł
◦ Projektu „Rok Szkolny 2015/2016”
▪ II Filar
• Pomoc w organizacji Olimpiady sportowejłączny koszt 500,00 zł
• Przekazanie Komputera (Darowizna Rzeczowa) łączny koszt 350,00 zł
• Zakup wędki dla „Koła Wędkarskiego”
łączny koszt 58,00 zł
▪ III Filar
• Stypendia
łączny koszt 300,00 zł
• Narody rzeczowe za wyniki w nauce –
łączny koszt 377,56zł
Całkowity koszt dobroczynności na rzecz wychowanków MOS – 2 380,87 zł
• Pomoc dla Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
◦ Projektu „Rok Szkolny 2015/2016”
▪ I Filar
• Potrzeby
łączny koszt 1001,69 zł
▪ II Filar
• Rozwijanie zdolności i umiejętności sportowych łączny koszt 149,00 zł
▪ III Filar
• Narody rzeczowe za wyniki w nauce –
łączny koszt 250,00 zł
◦ Projektu „Mikołaj”
łączny koszt 204,31 zł
◦ Projektu „Wakacje 2016”
▪ Wyjazd wakacyjny wychowanków ( troje dzieci )
łączny koszt 900,00 zł
▪ Zaopatrzenie na wyjazd wychowanków
łączny koszt 100,00 zł
▪ Nagrody rzeczowe „Obóz Bosko”
łączny koszt 147,91 zł
◦ Lecenie stomatologiczne
łączny koszt 1200,00 zł
Całkowity koszt dobroczynności na rzecz wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat – 3 952,91 zł
• Pomoc dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Bezpieczny Dom”
◦ Projektu „Rok Szkolny 2015/2016”
▪ I Filar
• Potrzeby
łączny koszt 927,32 zł
▪ II Filar

• Rozwijanie zdolności i umiejętności sportowych łączny koszt 1104,60 zł
▪ III Filar
• Stypendia
łączny koszt 350,00 zł
◦ Projektu „Wakacje 2016”
▪ Wyjazd wakacyjny wychowanków (dwoje dzieci)

łączny koszt 600,00 zł

•

Całkowity koszt dobroczynności na rzecz wychowanków
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Bezpieczny Dom” 2 981,92 zł
• Pomoc dla Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu
◦ Projektu „Rok Szkolny 2015/2016”
▪ I Filar
• Potrzeby
łączny koszt 131,70 zł
▪ II Filar
• Rozwijanie - wycieczka do Krakowa 2 wychowanek
łączny koszt 150,00 zł
Całkowity koszt dobroczynności na rzecz wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu – 281,70 zł
◦ Projektu „Na start”
▪ I Filar
• Dla byłej wychowanki Pieczy Zastępczej w nowym mieszkaniu - łączny koszt 149,94 zł
• Łączny koszt realizacji zadań statutowych wyniósł 10 061,34
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Podjęte Uchwały Rady Fundacji Frater
Uchwała nr 1/3/2016 z dnia 31 stycznia 2016
w sprawie Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014/2015 rok
Uchwała nr 2/3/2016 z dnia 31 stycznia 2016
w sprawie zmian w Statucie Fundacji
Uchwała nr 3/3/2016 z dnia 31 stycznia 2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu odbioru i przyjęcia darowizny rzeczowej
Uchwała nr 4/3/2016 z dnia 21 marca 2016
w sprawie uchylenia uchwały 2/3/2016 w sprawie zmian w statucie i wprowadzeniu zapisów w statucie zgodnie
z sugestią Sądu
Uchwała nr 5/3/2016 z dnia 12 kwietnia 2016
w sprawie uchylenia uchwały 4/3/2016 w sprawie zmian w statucie i wprowadzeniu zapisów w statucie zgodnie
z sugestią Sądu
Uchwały Zarządu Fundacji Frater:
Uchwała nr 1/3/2015 z dnia 5 października 2015
w sprawie realizacji Projektu ROK SZKOLNY 20152016
w sprawie organizacji leczenia stomatologicznego wychowanków z Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
w sprawie Projektu WYCHOWANEK W PORZEBIE w MOS w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uchwała nr 2/3/2016 z dnia 10 listopada 2015
w sprawie realizacji leczenia stomatologicznego wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
w sprawie organizacji św. Mikołaja
Uchwała nr 3/3/2016 z dnia 10 stycznia 2016
w sprawie zakupu obuwia zimowego w ramach programu „Wychowanek w Potrzebie”
Uchwała nr 4/3/2016 z dnia 15 lutego 2016
W sprawie objęcia pomocą Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Bezpieczny Dom
w sprawie podjęcia współpracy z CIL w Zawierciu
w sprawie Naprawy okularów wychowanka MOS w Ostrowcu Świętokrzyskim
w sprawie upominki urodzinowe wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat
Uchwała nr 5/3/2016 z dnia 10 kwietnia 2016
w sprawie pomocy dla byłej wychowanki pieczy zastępczej
w sprawie wdrożenia w życie programu „Na Start”

Uchwała nr 6/3/2016 z dnia 04 maja 2016
w sprawie pokrycia kosztów wycieczki dla 2 wychowanek z Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu
w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup nagród na Olimpiadę MOS w Ostrowcu Świętokrzyskim
w sprawie opłacenia wyjazdu na wycieczkę wychowanki Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat
w sprawie zakupu Tabletu
w sprawie Zapisu wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej Kwadrat na zajęcia w MDK2
w sprawie przyjęcia Projektu Wakacje 2016
w sprawie nagród rzeczowych uczniów w SP 11 w Tychach dla wychowanków z Placówki Pieczy Zastępczej
Kwadrat
w sprawie jednorazowych stypendiów dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Bezpieczny
Dom w Bytomiu
Uchwała nr 7/3/2016 z dnia 10 czerwca 2016
w sprawie jednorazowych stypendiów dla wychowanków w MOS w Ostrowcu Świętokrzyskim
w sprawie jednorazowych stypendiów dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Bezpieczny
Dom”
Uchwała nr 8/3/2016 z dnia 04 sierpnia 2016
w sprawie przyjęcia i wdrożenia projektu 2016/2017
w sprawie porozumienia z Domem Dziecka nr 1 w Bytomiu
Uchwała nr 9/3/2016 z dnia 20 września 2016
w sprawie dokumentacji uproszczonej księgowości
w sprawie wdrożenia w życie projektu „Ładny uśmiech”
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna,
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów ich świadczeń;
Przychody Fundacji:
11470,94
darowizny pieniężne: od osób fizycznych
9933,65
darowizny pieniężne: od osób prawnych
37,30
darowizny rzeczowe: od osób fizycznych
1009,39
Zbiórka Publiczna 2015-78-OR
490,56
odsetki z konta bankowego
0,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------Razem
11470,94
6. informacja o poniesionych kosztach na
Rozchody Fundacji:
na realizację zadań statutowych:
10061,34
koszty administracyjne:
1409,60
--------------------------------------------------Razem:
11,470,94
Struktura kosztów administracyjny 1409,60
Usługi obce
710,65
Amortyzacja
0,00
Wyjazdy służbowe
464,82
Wyposażenie biura
199,99
Materiały biurowe
34,14
--------------------------------------------------Razem:
1409,60
Wszystkie cele i zadania Fundacji realizowane były nieodpłatnie.
7. Zatrudnienia i wynagrodzenia:
a)W Fundacji nie ma zatrudnionych pracowników.
b)Fundacja nie wypłaciła żadnych nagród, premii i innych świadczeń.
c)Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie.
d)Nie było umów o dzieło.
e)Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f)Fundacja nie posiada lokaty bankowej
na rachunku bieżącym saldo na koniec roku obrachunkowego wynosiło: 500,00 zł (Fundusz Założycielski)
g)Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
h)Fundacja nie posiada nieruchomości.
i)Wartość nabytych w roku 2015/2016 nie nabyła i nie posiada środków trwałych
j)Aktywa Fundacji na dzień 30.09.2016r. Wynoszą
0,00 zł,
a krótko terminowe zobowiązania na dzień bilansowy: 0,00 zł

8. Działalność zlecona:
Fundacja nie wykonywała zadań zleconych.
9. Rozliczenia podatkowe:
Fundacja nie ma zobowiązań finansowych ani rzeczowych wobec Skarbu Państwa.
Roczna deklaracja podatkowa CIT-8 wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową
została złożona po zatwierdzeniu przez zarząd do Urzędu Skarbowego w Tychach
10. Informacja o proponowanym sposobie wykorzystania nadwyżki.
Brak nadwyżki
11..Dodatkowe informacje.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola.
Wszystkie prace w Fundacji wykonywane są społecznie.
Zakupiono na wyposażenie biura

1. Tablet do wykonywania przelewów
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