
   
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe  

z działalności Fundacji Pomocy Społecznej Eva za rok 2015, 
sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8.V.2001r. (Dz. U. nr 50, poz. 529 ze zm.) 
 

1. Fundacja Pomocy Społecznej EVA 
Adres: ul. Białobrzeska 5; 02 - 379 Warszawa 

     Telefon: 22 659 15 08; 22 668 91 82,  605 252 440 
     www.eva.org.pl           e-mil fundacja@eva.org.pl 
    Data rejestracji:   18.04.1994 r.                        
   Data rejestracji w KRS   18.03.2002r.    
   Nr KRS    0000098653 
   Nr identyfikacyjny REGON  010645178   
   NIP      526 17 05 423 
Członkowie Zarządu: 
Ewa Łukasik   ul. Opaczewska 10 m 17; 02-368 Warszawa, prezes Fundacji 
Andrzej Łukasik  ul. Opaczewska 10 m 17; 02-368 Warszawa, wiceprezes Fundacji 
Violetta Kwiatkowska        ul. Prawnicza 24; 02-495 Warszawa, sekretarz Fundacji 
Mirosław Stańczykowski  ul. Modzelewskiego 100 m 11; 02-679 Warszawa, skarbnik  
Krzysztof Kujawski        ul. Myśliborska 93 a m 47, 03-185 Warszawa, członek Zarządu 
Rada Nadzorcza Fundacji: 
Beata Bojanowska        ul. Urbanistów 10 m 1; 02-397 Warszawa, przewodnicząca RN 
Katarzyna Łukasik,         ul. Opaczewska 10 m 17; 02-368 Warszawa sekretarz RN 
Jarosław Mentel         ul. Paca 40 m 41; 04-386 Warszawa, członek RN  
2. Cele statusowe Fundacji: 
Celem Fundacji jest uczestniczenie w  holistycznie pojętym procesie wychowawczym (między innymi w zakresie : 
edukacji, sportu, kultury, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku, ekologii) dzieci i 
młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach dziecka, rodzinnych domach 
dziecka oraz uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z rodzin pełnych, patologicznych i nieporadnych 
życiowo oraz udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej materialnej i bytowej przez realizację 
zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej oraz inne osoby prawne i fizyczne. 
Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez: 
1. Rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej, przede wszystkim  wśród wychowanków domów dziecka i placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, społecznych i innych placówkach, w szczególności: 

a) Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) 
oraz profilaktyki zdrowotnej. 

b) Organizacja imprez sportowych, zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych 
imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, a tym samym mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz 
podnoszenia sprawności fizycznej, w szczególności przez, młodzież i dzieci i osoby starsze  

c) propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, 
rehabilitacji ruchowej, edukacji i sportu.  

d) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz 
innymi organizacjami i instytucjami oraz realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie: kultury 
fizycznej, rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,  

2. Organizację oraz współorganizację integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego w postaci kolonii, zimowisk, 
obozów, spartakiad, zielonych szkół itp. dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, uzależnionych, 
bezrobotnych, wielodzietnych i znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i bytowej, dzieci i młodzieży z 
domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży ponoszących pełne koszty 
wyjazdu, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w szczególności: 



a) Prowadzenie podczas integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego programów profilaktycznych, 
wychowawczych i terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, 
przemocy i innym uzależnieniom 

b) Organizacja wczasów rodzinnych dla rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, ubogich, nieporadnych życiowo 
oraz kolonii dla dzieci z terenów wiejskich 

3. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz grupy mającej szczególnie trudną sytuację życiową lub 
materialno – bytową, w szczególności dzieciom i młodzieży, poprzez:  

a) Udzielanie pomocy finansowej na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu medycznego, odzieży, 
leków oraz innych potrzeb, itp. 

b) Pozyskiwanie środków finansowych od osób prawnych i fizycznych i przekazywanie ich na rzecz dzieci i 
młodzieży oraz osób chorych lub potrzebujących pomocy 

c) Pozyskiwanie od osób prawnych i fizycznych darów materialnych (m. innymi odzieży, obuwia, artykułów 
żywnościowych, artykułów higienicznych itp.) i dystrybucja wśród podopiecznych 

d) Udzielanie osobom potrzebującym pomocy moralnej i prawnej  
e) Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się pomocą dla ludzi 

uzależnionych, chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, nieporadnych życiowo oraz osób 
znajdujących się w przejściowej, trudnej sytuacji materialnej oraz domom dziecka 

4.  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 
5. Oraz inne nie wymienione w punktach od 1- 3, należące do sfery zadań publicznych, określone przez Radę 
Ministrów w drodze rozporządzenia, a także w oparciu o własne projekty i zadania, mające na uwadze szczególną 
społeczna użyteczność i zaspakajające potrzeby społeczne 
9. Wspieranie materialne, moralne i finansowe działalności i inicjatyw osób prawnych i fizycznych, których działania 
zgodne są z celami Fundacji, oraz przyjmowanie zleceń organizacji rządowych i pozarządowych zgodnych z jej 
statutowymi celami. 
3. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 
W roku 2015 Fundacja zrealizowała osiem cyklicznych programów, które dotowane były przez organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz sponsorów biznesowych i osoby fizycznej, a także ze środków 
1% podatku dochodowego za rok 2014 i wpłat od beneficjentów.  
 
I. Zimowisko z Evą -17/31 styczeń 2015r., Olsztyn 
W zadaniu wzięło udział ogółem 24 uczestników (wychowankowie domu dziecka nr 1 i 12 oraz dzieci i młodzież z 
rodzin najbiedniejszych) w wieku od 6 – 16 lat. Podczas dwutygodniowego turnusu zostały przeprowadzone 
następujące zajęcia z zakresu: 
- sportu: codziennie/przemiennie zajęcia na basenie krytym Aquasfera i na lodowisku, zajęcia sportowe w sali 
gimnastycznej – gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i indywidualne – lekkoatletyka, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe; 
- rekreacji: przygotowywanie i udział w imprezach towarzyszących: Chrzty Olsztyńskie, Wybory Miss i Mistera, 
Mam talent itp., wizyta w kręgielni – gra z podziałem uczestników na cztery grupy, zabawa w Xarenie Game Club – 
paintball i konsole – dwukrotne wyjście, dyskoteki; 
- krajoznawstwa i turystyki: zapoznanie się z historią  Bazyliki Katedralnej im. Św. Jakuba,  Olsztyńskiej     Starówki 
i Zamku Kapituły Warmińskiej poprzez udział w grze miejskiej pn.”Szukamy Kopernika”; zajęcia w Planetarium – 
astronomiczne projekcje dydaktyczne „Ziemia we wszechświecie” oraz „Kolorowy wszechświat”, obejrzenie seansu 
filmowego w technice fulldome pod kopułą „Dobór naturalny, zwiedzenie wystawy astronomicznej w Obserwatorium 
Astronomicznym (dawna astronomia, meteoryty, promieniowanie kosmiczne, dzisiejsza astronomia, taras widokowy), 
zwiedzenie wystawy tymczasowej „Metafizyka płci” w Galerii Sztuki Współczesnej BWA oraz udział w warsztatach 
plastycznych „Kolekcje duże i małe”, zwiedzenie Muzeum Przyrody i poznanie fauny i flory Mazur poprzez 
zabawę/konkurs edukacyjny pn. „Mali tropiciele”;, zapoznanie się historią Olsztyna poprzez wizytę w Muzeum 
Gazety Olsztyńskiej połączone z warsztatami „Pocztówka z Olsztyna” 
- edukacji i wychowania: rozmowy i dyskusje indywidualne i grupowe nt. nikotynizmu, narkotyków,  alkoholizmu, 
codzienne zwracanie uwagi na powszechny wśród młodzieży  wulgaryzm werbalny, wprowadzanie nawyków 
kulturalnego zachowania wobec rówieśników, osób starszych, podczas wizyt w muzeach, środkach transportu,   
ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poza ogólnie przyjętym  przez młodzież internetu i 
telewizji, udział w koncercie muzyki poważnej w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej  „W poetyckim i baśniowym 
świecie” (Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia  koncertująca Es-dur, Mikołaj Rimski-Korsakow – Suita 



symfoniczna „Szeherezada”), obejrzenie spektaklu w Teatrze Lalek „Amelka, bóbr i król na dachu”, wyjście do kina 
studyjnego Awangarda na seans filmowy „Wakacje Mikołajka”. 
Pobyt na turnusie sprzyjał procesowi samowychowania uczestników, gdzie nauczyli się samodzielności i 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań, zaradności życiowej, która sprzyja rozwojowi umysłowemu. 
Udział w proponowanych zajęciach przyczynił się do rozbudzenia ich zainteresowań i zamiłowania do życia 
społecznego, rozwoju indywidualnych zainteresowań. Te walory wychowawcze ukształtowały ich osobowości. 
Wypoczynek zimowy był przede wszystkim okazją do rekreacji, czyli najwyższej formy aktywnego wypoczynku 
poznanie historii i tradycji regionu Warmińsko - Mazurskiego. 
 
II. Wielkanocny Zajączek 2015 - 28 marzec 2015r., Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej 
Program zrealizowany z okazji Świąt Wielkiej Nocy dla dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych oraz dla 
seniorów – podopiecznych organizacji pozarządowych we współpracy jako zadanie zlecone Urząd Dzielnicy Ochota. 
W pierwszej części programu udział wzięło 80 seniorów z dziewięciu organizacji pozarządowych: Związku 
Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Amazonek, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Społecznych i Ekonomicznych, Stowarzyszenia O godność do końca, Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, 
Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Na spotkaniu obecny był Burmistrz Dzielnicy Ochota Pan Krzysztof Kruk 
oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Maciej Sotomski i Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Polityki  Społecznej Rady Dzielnicy Ochota Jacek Gomółka. 
Goście wysłuchali godzinnego recitalu w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza, a następnie zostali zaproszeni na wspólne 
dzielenie się jajkiem i słodki poczęstunek (ciasta, kawa, herbata). Z relacji gości biorących udział w spotkaniu 
wynika, iż bardzo miło spędzili czas, z przyjemnością obejrzeli występ Andrzeja Rosiewicza. Przy pożegnaniu każdy 
gość otrzymał z rąk Pana Burmistrza słodką paczkę. 
W drugiej części program udział wzięło 120 dzieci i młodzieży, wytypowanych przez  dziewięć organizacji 
pozarządowych: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Barska, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Szansa, 
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych, Fundacji Eva, Caritas Ochotka, Polskiego Związku Wędkarskiego, TKKF-u 
Echo. Uczestnicy w ramach integracji przygotowywali pod okiem animatorki świąteczne pocztówki. Prace były 
wykonywane wspólnie przez rodziców i dzieci. Gości żegnał króliczek i kogut, częstując ich jajkiem niespodzianką  
oraz przekazując słodką paczkę 
 
III. XXI Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej im. Kazimierza Deyny  12/13 czerwiec 2015r. 
W  zawodach wzięło udział 14 drużyn domów dziecka z: Lublina, Kołaczkowa, Szczecina, Włocławka, Katowic, 
Sienna, Dąbrowy Górniczej, Komarna, Miechowa, Pasymia, Daleszyc, Kłobucka, Skierniewic i Zamościa. 
12 czerwca o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Mistrzostw, a następnie rozegrane zostały eliminacje grupowe i 
rewanż. Po rozgrywkach – ok. godz. 17, uczestnicy pod opieką wolontariuszy udali się na spacer po Starym Mieście, 
niektóre grupy skorzystały z wejścia basen. Podczas rozgrywek uczestnicy otrzymali obiad (catering) oraz napoje, 
jabłka, słodkie bułki i lody. 
13 czerwca od godz. 9.00 rozegrany został półfinał i finał Mistrzostw, w wyniku którego I zajął Dom Dziecka ze 
Szczecina, II miejsce Dom Dziecka z Kołaczkowa, III miejsce Dom Dziecka z Włocławka. Wyłoniono również 
Najlepszy Strzelca - Grzegorz Kraszewski (Szczecin)  22 bramki,  Najlepszego Bramkarza - Piotr Katana (Sienno) i 
Najlepszego Piłkarza - Bartek Jerzyna (Szczecin). 
W przerwie został rozegrany towarzyski mecz pomiędzy reprezentacja domów dziecka, a  KZK Legionowo (wynik 
spotkania 3:1). Zostało również przeprowadzone ośmiokrotne losowanie nagród indywidualnych (sprzęt sportowy, 
plecaki, zegarki). 
Gościem specjalnym podczas finałów Pan Andrzej Strejlau - rozmawiał z uczestnikami, chętnie pozował do 
pamiątkowych zdjęć i składał autografy oraz sponsorzy turnieju: Pan Piotr Osiński prezes Polskiej Ligii Piątek 
Piłkarskich z Londynu i Pan Paweł Mess – prezes Sami Swoi – Przekazy Pieniężne z Londynu Uczestnicy częstowani 
byli, jak w dniu poprzednim lodami, wodą, napojami, słodyczami a także otrzymali zestawy Happy Male ufundowane 
przez Restaurację Mc Donald`s i prowiant na drogę powrotną. 
Podczas uroczystego zakończenia wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki (piłki, 
koszulki), dziewczęta biorące udział w zawodach maskotki, opiekunowie i wolontariusze pamiątkowe koszulki. 
Zwycięzcy otrzymali: puchary, medale, dyplomy, kosze ze słodyczami oraz gotówkową nagrodę finansową (Polska 
Liga Piątek Piłkarskich z Londynu) na zakupienie sprzętu sportowego za zajęcie: I miejsca w wysokości 3000 
złotych, II miejsca w wysokości 2000 złotych, III miejsca w wysokości 1000 złotych. 



Najlepszy Strzelec - Grzegorz Kraszewski (Szczecin), Najlepszy Bramkarz - Piotr Katana (Sienno) i Najlepszy 
Piłkarz - Bartek Jerzyna (Szczecin) otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe (odzież sportowa Adidas) oraz vouchery w 
wysokości 1250 złotych z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego. 
 
IV. Wakacje z Evą 10-30 lipiec 2015 r., Toruń 
W zadaniu wzięło udział ogółem 129 uczestników - wychowankowie domów dziecka z Warszawy – Nr 1, 12 i ul. 
Paprociowa, Lublina, Rajska, Skierniewic, Orzesza, Kołaczkowa oraz  dzieci i młodzież z rodzin najbiedniejszych – 
mieszkańcy Warszawy i terenów wiejskich w woj. mazowieckim z Sułkowic, okolic Legionowa i Wilgi, w wieku od 
5 – 18 lat, Zgodnie z założeniami cele główne i szczegółowe realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w 
wymiarze określonym w ofercie – po pierwsze uzyskane dotacje i darowizny finansowe pozwoliły na zapewnienie 
dofinansowania wypoczynku letniego dla 129 dzieci i młodzieży, wychowującym się w rodzinach najbiedniejszych i 
wychowankom domów dziecka i po drugie zapewniliśmy tej grupie społecznej udział w zorganizowanej i bezpiecznej 
formie kolonii.   
Podczas dziewiętnastodniowego turnusu  zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu: 
- sportu - codzienna poranna gimnastyka, zajęcia sportowe - lekkoatletyka i dyscypliny sprawnościowe, w tym nauka 
i doskonalenie pływania na basenie krytym i wspinaczka oraz gry zespołowe - piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 
piłka plażowa, kometka, mecze towarzyskie w siatkówkę i piłkę nożną kadra – koloniści – drużyna straży pożarnej, 
prowadzone codziennie przez instruktora sportowego – w zależności od pogody na powietrzu, boisku „Orlik”, w hali 
sportowej, na basenie odkrytym i zakrytym oraz na stadionie miejskim. Ponadto odbyły się dwa spotkania ze 
sportowcami: pięściarką Anetą Rygielską (dwukrotna mistrzyni Polski na Ogólnej Olimpiadzie Młodzieży, dwukrotna 
mistrzyni Polski juniorek, młodzieżowa mistrzyni Polski, wicemistrzyni Polski seniorów, brązowa medalistka 
mistrzostw świata na Ogólnej Olimpiadzie Młodzieży, wicemistrzyni Europy, mistrzyni Świata juniorów)  
i kierowcą żużlowym Pawłem Przedpełskim (m. innymi złoty medal Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów, 
złoty medal Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów w Slangerup, złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy 
Juniorów w Herxheim), podczas których uczestnicy poznali historię ich kariery zawodowej jak również w przypadku 
pięściarki odbył się pokaz treningu. Dodatkowo 30 uczestników obejrzało mecz żużlowy KS Toruń – Stal Gorzów 
Wlkp na stadionie Motoareny; 
- rekreacji - kąpiele wodne na basenie odkrytym MOSiR-u oraz plażowanie, gry i zabawy ruchowe, przygotowywanie 
i udział w imprezach towarzyszących: prezentacje poszczególnych grup i kadry w oparciu o wiersze Jana Brzechwy, 
Chrzty Toruńskie, Mam Talent, Śluby kolonijne, dyskoteki, pokaz umiejętności strażackich jednostki Straży Pożarnej 
z możliwością obejrzenia wozów strażackich, gry i zabawy w Miasteczku Piernikowym; 
- krajoznawstwa i turystyki - zapoznanie się z historią Torunia poprzez zwiedzanie i spacery piesze między innymi: 
starówka, Bulwar Filadelfijski, Muzeum Etnograficzne, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Orbitarium, 
Geodium i Planetarium -  seans filmowy „Mój kumpel Niko” - astronomiczna i zarazem przygodowa opowieść 
o młodym Mikołaju Koperniku, Dom Legend Toruńskich, zajęcia w ruinach Zamku Krzyżackiego, Muzeum T. 
Halika, Dom Kopernika, Dom Eskenów, Ratusz, Kamienica pod Gwiazdą, Twierdza Fort IV – całodzienne zajęcia w 
programie edukacyjnym opartym na wiedzy na temat wojska i NATO (zwiedzanie Fortu z przewodnikiem w 
mundurze żołnierza pruskiego – poznanie zastosowania laboratorium prochu, prochowni, mostu zwodzonego, i 
wartowni, przejście podziemiami, zajęcia strzeleckie z karabinku pneumatycznego i łuku, zajęcia sprawnościowe, gra 
terenowa wg. scenariusza wojennego, przygotowanie grochówki, topografia i terenoznawstwo – zajęcia orientacji w 
terenie, czytanie z mapy, posługiwanie się kompasem, elementy survivalu – zdobywanie wody, rozpalanie ognia, 
budowanie schronienia, prezentacja multimedialna dotycząca NATO, Muzeum Żywego Piernika – połączone z 
warsztatami pieczenia pierników, udział w pokazie światło - dźwięk – woda przy fontannach Cosmopolis, Krzywa 
Wieża, Muzeum Misyjne i ruchoma szopka, wycieczka autokarowa do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w 
Myślęcinku (Ogród zoologiczny, Makroświat, Zaginiony świat, Park rozrywki).  
- edukacji i wychowania - rozmowy i dyskusje indywidualne i grupowe nt. nikotynizmu, narkotyków, alkoholizmu, 
udział w prelekcji przygotowanej przez toruński sanepid nt. dopalaczy, a także zwracanie uwagi na powszechny 
wśród młodzieży wulgaryzm werbalny, wprowadzanie nawyków kulturalnego zachowania wobec rówieśników, osób 
starszych, podczas wizyt w muzeach, środkach transportu, ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego. 
Pobyt na turnusie sprzyjał procesowi samowychowania uczestników, gdzie nauczyli się samodzielności i 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań, zaradności życiowej, która sprzyja rozwojowi umysłowemu. 
Udział w proponowanych zajęciach przyczynił się do rozbudzenia ich indywidualnych zainteresowań i zamiłowania 
do życia społecznego. Te walory wychowawcze ukształtowały ich osobowości. Wypoczynek letni był przede 
wszystkim okazją do rekreacji, czyli najwyższej formy aktywnego wypoczynku oraz integracji środowisk miejskich i 



wiejskich z: Warszawy, Lublina, Orzesza, Płocka, Kołaczkowa, Skierniewic, Rajska, Sułkowic, okolic Wilgi i 
Legionowa, w wyniku której zawiązało się wiele przyjaźni wśród młodych ludzi, a ich doświadczenia wzbogacone 
zostały o znajomość historii i tradycji różnych regionów Polski. 
 
V. Witaj Szkoło 2015 - 1 wrzesień 2015r., MDK „Ochota” ul. Rokosowskiej, Warszawa 
Akcja „Witaj Szkoło 2015” to zadanie, którego celem było przekazanie wyprawek szkolnych najbardziej 
potrzebującym dzieciom i młodzieży, podopiecznym organizacji pozarządowych z terenu Dzielnicy Ochota m.st. 
Warszawy. Podczas spotkania, Burmistrz Dzielnicy Ochota Pan Grzegorz Wysocki, Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Pan Maciej Sotomski osobiście wręczyli zaproszonym dzieciom i młodzieży wyprawki 
szkolne.  
W akcji wzięło udział łącznie 40 osób dzieci i młodzieży 8 organizacji: Fundacji Kultury i Wypoczynku Dzieci i 
Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN - 4 osoby,  Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - 4 
osoby, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa - 6 osób, Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas AW 
„Ochotka” - 4 osoby, Hufca ZHP Warszawa – Ochota im. Cypriana Godebskiego - 2 osoby, Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej Echo - 8 osób, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE - 6 
osób, Fundacj Pomocy Społecznej Eva - 6 osób. 
 
VI. XVI Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Unihokeju 21/22 listopad 2015 r., Warszawa 
W zawodach wzięło udział 8 drużyn domów dziecka z: Komarna, Kłobucka, Kołaczkowa, Lublina, Miechowa, 
Płocka, Tczewa i Włocławka. 
W dniu 21 listopada, po zakwaterowaniu drużyn w Schronisku , nasi goście w asyście wolontariuszy udali się 
jesienny spacer po Warszawie (Starówka, łazienki Królewskie, Wilanów). W godzinach wieczornych, po kolacji 
powitaliśmy uczestników drobnymi upominkami (saszetki ze słodyczami) oraz omówiliśmy podczas odprawy z 
trenerami i opiekunami program i przebieg Mistrzostw. 
22 listopada o godz. 8.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Mistrzostw; a następnie rozegrane zostały eliminacje grupowe, 
półfinały i finał, w wyniku którego I miejsce zajął dom dziecka z Kołaczkowa, II miejsce dom dziecka z Miechowa i 
III miejsce dom dziecka z Włocławka. Najlepszym strzelcem (16 goli) Mistrzostw został wychowanek domu dziecka 
z Kołaczkowa Adam Kamecki. W trakcie trwania Mistrzostw uczestnicy spożyli obiad (catering), częstowani byli 
lodami, słodyczami i jabłkami, napojami i wodą. Odbyło się także siedmiokrotne losowanie nagród indywidualnych 
(sprzęt sportowy, zegarki, telefony komórkowe). Na drogę powrotną uczestnicy otrzymali prowiant. 
Zwycięzcy (I,II,III miejsce) otrzymali puchary, dyplomy, a także nagrody rzeczowe: sprzęt sportowy do unihokeja, 
drobny sprzęt Agd, odzież sportowa i dżinsowa, kosmetyki, książki, kosze ze słodyczami. Najlepszy strzelec odebrał 
pamiątkową statuetkę oraz plecak i telefon komórkowy oraz zestaw Podsumowując powyższe, XVI Mistrzostwa 
Polski Domów Dziecka odbyły się zgodnie z założeniami. 
 
VII. Gwiazdka świeci dla dzieci i seniorów - 18 grudzień 2015 r., APS Warszawa 
Program zrealizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych oraz dla 
seniorów – podopiecznych ochockich organizacji pozarządowych.  
W programie udział wzięło 200 dzieci i młodzieży oraz   seniorów z 14 organizacji: Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej, Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą 
Parkinsona, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "O godność do końca", Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii 
Amazonki, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i 
nadzieja”, Fundacji Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii, Fundacji Księdza Orione „Czyńmy dobro”, Fundacji Pomocy Społecznej Eva, 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Świetlicy Caritas „Ochotka”. Zaproszeni goście obejrzeli około 
dwugodzinny program artystyczny, na który złożyły się występy wokalne, taneczne i instrumentalne: Iluzjonista 
Konrad Modzelewski,, Maria Jeż – wokalistka, Brygida Turek – tancerka, Bogusława Bajor – skrzypce, Klub Geruda 
– pokaz boksu tajskiego, Teatr Tańca Czo, Magdalena Łukasiewicz – zumba.  Po programie na gości czekał opłatek, 
kolęda, słodycze, ciasta, kawa, herbata, napoje, paczki od św. Mikołaja oraz pamiątkowe baloniki.  
 
VIII. Eva pomaga – program realizowany przez cały rok 
Program ma na celu pozyskiwanie i dystrybucję żywności (program Unii Europejskiej Fead 2014-20120)i darów 
rzeczowych dla podopiecznych Fundacji (matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, bezrobotne, 
renciści i emeryci o niskim uposażeniu) - łącznie około 110 osób. Raz w miesiącu dary wydawane są beneficjentom. 



W roku 2015 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy dary o wartości 233 733,13 złotych. Ponadto w ramach programu 
prowadzimy zbiórkę środków finansowych na leczenie i rehabilitację dwójki chorych dzieci: Hani - czteroletniej 
dziewczynki, która urodziła się z czterokończynowym porażeniem mózgowym i padaczką oraz Michałka - chłopca, 
który jest niewidomy. Środki finansowe pochodzą przede wszystkim z wpłat 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych. Dla Hani udało się pozyskać kwotę 32 915,20 złotych 
natomiast dla Michała 12 890,40 złotych. 
 
4. Działalność gospodarcza 
 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
5. Uchwały z posiedzeń Zarządu Fundacji Eva, które odbyły się w siedzibie Fundacji przy ul. Białobrzeskiej 5 
w Warszawie. 
Uchwała Nr 1/2015 z dnia  08.I.2015r. / protokół nr 1/ 
Zarząd Fundacji Eva dofinansuje wypoczynek zimowy „Zimowisko z Evą” w Olsztynie, w terminie 17/31.01.2015r. 
dla 24 uczestników  na łączną kwotę 21 2055,27 złotych: 
- 18 osób wychowankowie DD nr 1 i 12 Warszawa na kwotę 14400,00 zł 
- 6 osób dzieci i młodzież z rodzin biednych na kwotę 6805,27 zł.      
Uchwała został przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr 2/2015 z dnia  08.I.2015r. / protokół nr 1/ 
Zarząd FPS Eva, działając na podstawie §14, punkt 6 statutu Fundacji oraz ustawy art.3 ust.1a i 4 ustawy o 
rachunkowości, uchwala co następuje: 
1. FPS Eva jest jednostką mikro, o której mowa w art.3 ust.1a i 4, punkt 2 ustawy o rachunkowości 
2. FPS Eva będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla 
jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11.VII.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem 
art. 46 ust.5 pkt 4, art.47 pkt 4, art. 48a ust.3, art. 48 b ust.4 ustawy o rachunkowości. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała Nr 3/2015 z dnia 24.III.2014r /protokół nr 2/ 
Prezes Fundacji Ewa Łukasik zapoznała Zarząd z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym, rachunkiem 
wyników i bilansem za rok 2014: 
- suma bilansowa wynosi                                     55 917,15 zł     
- wynik finansowy (strata)                                     6 110,15 zł 
- środki pieniężne                                                 52 461,95 zł 
- środki trwałe                                                                    0 zł 
Strata zostanie pokryta z funduszu założycielskiego. 
Po przeanalizowaniu powyższych danych, Zarząd FPS Eva jednogłośnie przyjął bilans za 2014 rok 
Uchwała Nr 4/2015 z dnia 29.VI.2015r /protokół nr 3/ 
Zarząd Fundacji Eva dofinansuje wypoczynek letni pn.” Sportowe wakacje z Evą” w Toruniu,  
w terminie 10-30 lipca br. dla 129 uczestników na łączną kwotę 65 570,99 złotych. 
- 49 osób - mieszkańców terenów wiejskich dofinansowanie - 32 585,00 zł, 
- 38 osób - mieszkańcy Warszawy, w tym wychowankowie DD nr 1 i 12 - 23 940,00 zł 
- 42 osoby - wychowankowie Domów Dziecka z Rajska, Skierniewic, Lublina, Orzesza, Kołaczkowa otrzymują 
dofinansowanie ze środków pozyskanych od sponsorów indywidualnych w wysokości 9 045,66 zł  
Uchwała został przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr 5/2015 z dnia 25.XI.2015r /protokół nr 5/ 
Ze względu na zmianę minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku do kwoty 1850 złotych, podwyższa się miesięczne 
wynagrodzenie dla Andrzeja Łukasika do kwoty 1390 złotych (3/4 etatu) od stycznia 2016r. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr 6/2015 z dnia 25.XI.2015r. /protokół nr 5/ 
Zgodnie ze wskazaniami US z  tytułu wpłat 1% podatku dochodowego za 2014 r. od osób fizycznych, na konto 
Fundacji wpłynęło łącznie 64 334, 63 złote. Z tego ze wskazaniem celowym na:  
- leczenie i rehabilitację Michała Florczaka 12 890,40 zł 
- leczenie i rehabilitację  Hanny Wróbel      32 915,20 zł  
- na działalność statutową Fundacji              18 529,03 zł 
Po zapoznaniu się z danymi j.w. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę o przeksięgowaniu środków na subkonta 
podopiecznych i konto podstawowe Fundacji. 



6. Przychody Fundacji:     619 958,65    
-     spadek      ---     
- zapis        ---                  
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych  119 410,86     
- dotacje (ze źródeł publicznych, z budżetu państwa     99 930,00              

 i budżetu miasta)  dochody z akcji charytatywnych          
- wynik finansowy z działalności gospodarczej:    ---     
- dochód z prowadzenia rachunku bankowego ( odsetki )            0,03                  
- pozostałe *dary rzeczowe, przychody operacyjne  244 733,13    
- 1% za 2014         64 334,63      
- wpłaty uczestników na kolonie i zimowiska i obozy     91 550,00    

 
7. Wysokość kwot przeznaczonych na koszty w tym:  578 956,67                                                   

-    realizację celów statutowych Fundacji   517 369,38                      
- wydatki administracyjne :                   61 587,29      

w tym: 
* czynsz          3 875,57    
* opł. telefon. i poczt.          2 382,16                             
* działalność gospodarcza    ---                                       

      * materiały biurowe itp.            1 502,95             
* energia i paliwo                      903,00   
* remonty i konserwacje               1 212,99              
* wynagrodzenia osobowe                            35 190,00 
* narzuty od wynagrodzenia               7 444,59  
*wynagrodzenia bezosobowe      ---        
* pozostałe               3 076,03 
* amortyzacja            6 000,00 

       -    pozostałe koszty operacyjne                                    
 
8. Dane o: 
a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji 

- na umowę o pracę        - 2 osoby  
- kierownik Biura Fundacji       - 1osoba 
- koordynator ds. organizacyjnych                  - 1osoba 
- w działalności gospodarczej                    ----       

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację                 - 50 597,00    
(umowy o pracę + umowy zlecenia  - brutto)                                                                                   
      -     nagrody               --- 

- premie             --- 
- wynagrodzenia osób zatrudnionych  na umowę o pracę ( brutto )   35 190,00 
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej       -- 

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zatrudnionych            1 510,00 
      na umowę o pracę wypłaconego łącznie ( brutto )                             

- członkom Zarządu i innych organów Fundacji          --- 
- osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą    ---   

d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń ( brutto )                  15 407,00          
e) udzielanych przez Fundację pożyczek pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem  
pożyczkobiorców i warunków przyznania   pożyczek  z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek -- 
   
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  PEKAO SA IV O/W-wa ---               
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych   akcji w spółkach  prawa handlowego    
    ze wskazaniem tych spółek  ---    
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie  ---  
i) nabytych pozostałych środków trwałych w wartość jednostkowej powyżej 5.000,00    -- 
    pozyskanych w formie darowizny w wysokości                  39 000,00  



    Wartość środków trwałych na 31 grudzień 2015r.        --- 
    Środki trwałe: -----             
j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach   
    finansowych sporządzonych dla celów statystycznych  

-   aktywa i pasywa w bilansie za 2015r.                130 893,94    
-   należności             19,65       
-  zobowiązania                      101,68  
                                                                

9. Dane o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych     
    w ramach statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń  

- przychody wpłaty na zimowiska i kolonie i obozy, wpisowe        91 550,00   
- koszty           181 963,91 
-    dopłaty Fundacji (sponsorzy i dotacje)            90 413,91 
 

10. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe  i samorządowe   
(usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 
W 2015 r. Fundacja Eva zrealizowała dwa zamówienia publiczne przez Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd 
Dzielnicy Ochota: 

1. „Wielkanocny zajączek”                           9 800,00 zł 
2. „Witaj szkoło”                                           5 000,00 zł 

11. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań    
      podatkowych, a także informacje w sprawach składanych deklaracji  podatkowych 
Deklaracje podatkowe są składane na bieżąco. Fundacja nie ma zobowiązań podatkowych.  
 
12. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji:  
W dniu 12 listopada  2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 
m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota dot. realizacji zadania „Eva pomaga”, współfinansowanego przez m. st. 
Warszawa.  Wnioski i zalecenia wynikające z kontroli: „Zadania wpisuje się w program działań społecznych 
Dzielnicy Ochota i jest realizowany zgodnie z harmonogramem”.  

 

Warszawa, dnia 23 marzec 2016 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok 

I. Fundacja Pomocy Społecznej EVA 
    ul. Białobrzeska 5. 1; 02 – 379 Warszawa 
    telefon kontaktowy 659 15 08; 668 91 82/ 0605 252 440 
    www.eva.org.pl                 e-mil fundacja@eva.org.pl 
II. Fundacja nie posiada innych jednostek 
III.  Podstawowy przedmiot działalności wg. PKD 
Działalność nieodpłatna: 
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Działalność odpłatna: 
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
- pozaszkolne  formy edukacji artystycznej 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 
- działalność wspomagająca edukację 
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
- opieka dzienna nad dziećmi 
- działalność organizatorów turystyki 
- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
- wychowanie przedszkolne        
IV. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIX Wydział Gospodarczy KRS  
Data rejestracji:   18.04.1994 r.                        
data rejestracji w KRS  18.03.2002r.    
Nr KRS    0000098653 
Nr identyfikacyjny REGON    010645178   
V. Członkowie Zarządu  
- Ewa Łukasik  ul. Opaczewska 10 m 17, 02-368 Warszawa, prezes Fundacji 
- Andrzej Łukasik  ul. Opaczewska 10 m 17, 02-368 Warszawa, wiceprezes Fundacji 
- Violetta Kwiatkowska  ul. Prawnicza 24 ;    02-495 Warszawa, sekretarz Fundacji 
- Mirosław Stańczykowski ul. Modzelewskiego 100 m 11;  02-679 Warszawa, skarbnik  
- Krzysztof Kujawski ul. Myśliborska 93 a m 47, 03-185 Warszawa, członek Zarządu 
VI. Cele statusowe Fundacji: 
Celem Fundacji jest uczestniczenie w  holistycznie pojętym procesie wychowawczym (między innymi w zakresie : 
edukacji, sportu, kultury, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku, ekologii) dzieci i 
młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach dziecka, rodzinnych domach 
dziecka oraz uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z rodzin pełnych, patologicznych i nieporadnych 
życiowo oraz udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej materialnej i bytowej przez realizację 
zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej oraz inne osoby prawne i fizyczne 
VII. Fundacja działa nieprzerwanie od 18 kwietnia 1994r. 
VIII. Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 1.01.2015r. – 31.12.2015r. 
IX. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 
miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez Fundację działalności. 
X. Przyjęte zasady rachunkowości 
1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 01stycznia do 31 grudnia. 
2. Środki trwałe ewidencjonuje się według cen zakupu. Ich wartość pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe. Środki pieniężne oraz środki trwałe tworzą fundusz statutowy.    Dodatni wynik finansowy 
powiększa fundusz statutowy, natomiast ujemny wynik finansowy pomniejsza fundusz statutowy. 

      Do środków trwałych zalicza się środek o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł.   
      Dla przedmiotów o wartości początkowej poniżej 3500 zł, które nie są zaliczone do środków trwałych     
      prowadzi się ilościową ewidencję przedmiotów długotrwałego użytkowania, dokonując jednocześnie    
      raz na cztery lata spisu z natury. 
3. Za działalność statutową uznaje się wszelkie rodzaje działalności zgodnie z rozdziałem II statutu. 
4. Przyjmuje się wariant porównawczy sporządzania rachunku wyniku. 



5. Poniesione koszty ewidencjonowane są według rodzajów- na kontach zespołu 4 - koszty administracyjne i 
zespołu 5 – koszty merytoryczne z podziałem na zadania.  

6. Dziennik główny /Księga główna / składa się z dzienników tematycznych: 
- RK  dokumenty kasowe 
- RAC  rachunki wystawione 
- LP  lista płac 
- DAR  darowizny rzeczowe 
- PK polecenia księgowania 
- WBP  PEKAO S.A.: 

konto główne 97 1240 1053 1111 0010 05411093 
WB1  konto   79 1240 1053 1111 0010 2426 5501 
WB2 konto    61 1240 1053 1111 0010 2982 9551 
WB3 konto    52 1240 1053 1111 0010 3841 0915 
WB3 konto    74 1240 1053 1111 0010 4003 0516 

- UZ umowy zlecenia 
- PRZ  faktury kosztowe przelewowe 

7. Wraz z ewidencją syntetyczną prowadzona jest ewidencja analityczna z podziałem na: 
- koszty administracyjne 
- koszty merytoryczne 

       Przy programach realizowanych w oparciu o uzyskane dotacje z budżetu, dodatkowo sporządza się     
       szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów oraz rozliczenie całości programu, po jego     
       zakończeniu, w  terminie wskazanym w umowie.  
8. Odpis amortyzacyjny środków trwałych dokonywany jest jednorazowo w roku obrotowym- na jego koniec. 
9. Pozyskane dary rzeczowe, ewidencjonuje się wartościowo w okresie miesięcznym. Raz na kwartał należy 

sporządzić protokół stwierdzający rozdysponowanie pozyskanych darów rzeczowych. 
10. Przyjmuje się dokumentowanie wydatkowania środków pieniężnych paragonami fiskalnymi do wysokości 100 

złotych od dnia 01 lipca 2010r. 
11. Księgowość od dnia 01.01.2004 roku prowadzona jest komputerowo, w oparciu o program „RAMZES”, zgodnie 

z planem kont – zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu.    
12. Dowody księgowe przechowywane są w biurze Fundacji, w opisanych segregatorach, z podziałem na dowody 

kasowe, bankowe, darowizny, listy płac, polecenie księgowania, umowy zlecenia, wystawione rachunki, faktury 
przelewowe. 

 
 

Warszawa, dnia 23.03.2016r. 
 
 

 
 



 
 



 
 
 

 



Informacje uzupełniające do bilansu: 

1. Zobowiązania finansowe:

początek 
roku 

obrotowego
koniec roku 
obrotowego

początek 
roku 

obrotowego
koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług 14 511,57 101,68 0,00 14 511,57 101,68
3. podatków 0,00 0,00
4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00
5. wynagrodzeń 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00
Razem 14 511,57 101,68 0,00 0,00 14 511,57 101,68

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

Pasywa:
Rozliczenia międzyokresowe: 62 176,60
Na tę kwote składają się: 
-wpłata w grudniu 2015 r za zimowisko/2016 6 300,00
-wpłaty w grudniu 2015 r od sponsorów na zimowisko/2016 8 000,00
-wpłaty od sponsorów na zimowisko i wakacje/2016 dla DD nr.12 z Warszawy 8 876,60
-wartość samochodu otrzymanego w formie darowizny minus amortyzacja 39 000,00

62 176,60

 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na



3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
a. Przychody z działalności statutowej 608 958,62
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 426 994,71
dotacje-zamówienia publiczne 17 065,00 Urz.Dz.Ochota
darowizny 394 929,71 sponsorzy, wpłaty z 1% za 2014, dary rzeczowe
dotacje 15 000,00 MSiPS

Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego 181 963,91
dotacje 67 865,00 *
darowizny 22 548,91 sponsorzy
wpłaty,wpisowe 91 550,00 wpłaty od uczestników

* Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 
Biuro Edukacji U.m.st.Warszawy

4. Informacje o strukturze kosztów 578 956,67

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 396 992,76
(w tym koszty administracyjne)
(koszty bezpośrednie i pośrednie realizacji zadań)

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 181 963,91
(koszty bezpośrednie i pośrednie realizacji zadań)

W sprawozdaniu merytoryczno-finansowym wyodrębnione zostały koszty administracyjne



5. Środki  trwałe

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszcz
enia Rozchody

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

-
1. grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu)

-
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

- 3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu 30 250,00 45 000,00 30 250,00 45 000,00 1)

- 5. inne środki trwałe
Razem 30 250,00 0,00 45 000,00 0,00 30 250,00 45 000,00

1) umowa darowizny z 21.08.2015 -samochód Chrysler Town
- sprzedaż samochodu VW Sharan - zły stan techniczny, za duże koszty naprawy

Umorzenie, amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja 
za rok 2015

Inne 
zwiększenia Zmniejszenie

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na koniec 
roku 
obrotowego 
(netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu) 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
4. środki transportu 30 250,00 6 000,00 30 250,00 6 000,00 0,00 39 000,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00
Razem 30 250,00 0,00 6 000,00 0,00 30 250,00 6 000,00 0,00 39 000,00



6. Wynik finansowy za 2015 : 41 001,98

Wysokość wyniku finansowego spowodowały:
niewykorzystane środki z 1% za 2014 rok dla Michała Florczaka 11 691,46
niewykorzystane środki z 1% za 2014 rok dla Hani Wróbel 6 600,07
sprzedaż środka trwałego-samochód VW Sharan 5 000,00
(do wykorzystania na cele statutowe fundacji)
niewykorzystane wpłaty od darczyńców ze wskazaniem na pomoc
dla Kamila Florczaka 11 927,52

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie zimowiska w 2016 roku.
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