SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Nasz Dom w 2017 roku.
1. Nazwa: Fundacja Nasz Dom.
Siedziba: Lutol Mokry, gmina Trzciel, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie.
Adres siedziby i adres do korespondencji: Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel,
Adres poczty elektronicznej: lutol@fundacjanaszdom.pl
Data rejestracji: 18 czerwca 1990 roku.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 stycznia 2002 roku.
Numer KRS: 82987
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Numer REGON: 210528589.
Zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze sądowym wykaz członków Zarządu i ich adresy
zamieszkania:
Paweł Urbanowicz, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel, Prezes Fundacji.
Cele statutowe Fundacji:
1. Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub
zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich
wspierającym.
2. Pomoc osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i
odrzuceniem.
3. Pomoc dorosłym wychowankom. (§8 Statutu)
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja "Nasz Dom" opiera swoją działalność na zasadach wyrażonych w Statucie.
Podstawą prawną są przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity
Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie
środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność statutową.
Zakres działalności statutowej w roku 2017 obejmował wspieranie:
 Młodzieży doświadczonej samotnością, osieroceniem i odrzuceniem,
 Rodziców i ich dzieci w spektrum autyzmu,
 Dorosłych i młodzieży niepełnosprawnej, marginalizowanej i wykluczonej,
 Rodzin zagrożonych samotnością i opuszczeniem społecznym.
Misją Fundacji jest przywracanie osobom osamotnionym i opuszczonym relacji ze światem
oraz wzmacnianie więzi w środowiskach rodzin i osób wyobcowanych społecznie.
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Informacje o Fundacji, dane kontaktowe oraz dokumenty źródłowe takie, jak statut,
założenia programów i projektów, sprawozdania, są zamieszczone na stronie
www.fundacjanaszdom.pl a bieżąca działalność na www.facebook.com/fundacjanaszdom
W 2017 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:
 Umowa zawarta pomiędzy Fundacją Nasz Dom a Gminą Szprotawa najmu lokalu o
pow. 159,60 m2 przy ulicy Rolna 1 w Szprotawie z przeznaczeniem na filię Sklepu
NASZ DOM.
 Decyzje dot. dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz z tytułu realizacji
przedsięwzięć ekologicznych.
 Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w
Poznaniu.
 Umowa najmu części budynku dworcowego w Zbąszyniu od PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i
artykułami wyposażenia mieszkań (Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu).
 Umowa z Agencją Handlową Czerwonak Spółka z o.o. w sprawie najmu lokalu
użytkowego na Sklep NASZ DOM w Czerwonaku z używanymi meblami, odzieżą i
artykułami wyposażenia mieszkań.
Rok 2017 był 27 rokiem działalności Fundacji Nasz Dom.
W roku 2017 Fundacja prowadziła działania w ramach następujących programów:
I.
Program Wspólnoty NASZ DOM – wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin.
W ramach Programu realizowane są projekty:
1. Projekt Nasz Dom. Wypracowanie założeń i ukształtowanie wspólnoty życia dla
dorosłych osób z autyzmem w Lutolu Mokrym. Okres realizacji: 2011-2018. Adresatami
Projektu są:
- pełnoletnie i dorastające osoby w spektrum autyzmu o różnym stopniu funkcjonowania,
- ich rodzice i opiekunowie,
- wolontariusze i kandydaci na członków zespołu pracowniczego,
- osoby wspierające proces opracowania i kształtowania wspólnoty.
Cele Projektu:
 Utworzenie w Lutolu Mokrym miejsca życia i pracy dla grupy (wspólnoty) dorosłych
osób w spektrum autyzmu.
 Zapewnienie im rozwoju osobowego, społecznego i zawodowego.
 Zmniejszanie ich zależności od opiekunów.
 Zapewnienie źródeł finansowania i zasobów majątkowych.
Wspólnota Nasz Dom jest działaniem statutowym Fundacji polegającym na udzielaniu
wsparcia organizacyjnego, lokalowego, materialnego i finansowego mieszkańcom – członkom
Wspólnoty – szczególnie osobom niepełnosprawnym, zagrożonym opuszczeniem i
wykluczeniem społecznym, które wykazują głębokie i rozległe zaburzenia rozwoju,
rozpoczynające się w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie i wywierające wpływ na
rozwój w zakresie socjalizacji, komunikowania się oraz występowanie stereotypowych
zachowań. Członkami wspólnoty są także wspólnie zamieszkujący ich rodzice lub
opiekunowie, rodzeństwo, oraz pracownicy i wolontariusze Fundacji.
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2. Projekt Grupa wsparcia rodziców dorosłych i dorastających dzieci z autyzmem
Grupa wsparcia jest kontynuacją działań w ramach Projektu „Aktywne środowisko dla siebie
wsparciem i organizatorem”, który był realizowany w ramach Programu Obywatele dla
Demokracji finansowanego ze Funduszy EOG w latach 2014 – 2015.
W 2017 roku zostały podjęte następujące działania:
o W Lutolu Mokrym regularnie spotykała się grupa wsparcia rodziców dorastających i
dorosłych dzieci z autyzmem. Składa się 6 rodzin (24 osób). Celem prac Wspólnoty w
tym okresie było wypracowanie założeń do projektu architektonicznego budynku
Wspólnoty osób z autyzmem w Lutolu Mokrym. Zaangażowano Pracownię
Architektoniczną Synergia Anna Bać z Wrocławia, która wykonała projekt
architektoniczny i odpowiednio projekty technologiczne, branżowe. Twórcą koncepcji
budynku Wspólnoty Nasz Dom jest prof. Zbigniew Bać z Wrocławia. Konsultacje
architektów z rodzicami trwały 4 miesiące. Uzyskaliśmy zgodę na budowę, o którą
wystąpiła Fundacja do Starosty Międzyrzeckiego. Rozpoczęcie budowy przewidziane
jest na przełomie kwietnia/maja 2018.
o W lipcu odbyły się treningi umiejętności społecznych członków Wspólnoty,
wspieranych przez wolontariuszy i pracowników Fundacji. Młodzież z autyzmem
trenowała umiejętność współpracy przy wykonywaniu pracy w warzywniku, przy
zwierzętach, sprzątaniu i przygotowywaniu posiłków.
o Równolegle przygotowywana jest kadra specjalistów dla Wspólnoty Nasz Dom we
współpracy z Fundacją Zrozumieć Autyzm z Łodzi, która doskonali swoje umiejętności
w niedyrektywnej metodzie GPS (Growth through Play System).
3. Projekt usług edukacyjnych dla dzieci w spektrum autyzmu.
Fundacja kontynuuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie usług społecznych
bez zakwaterowania (PKD 88), edukacyjnych (PKD 85), terapeutycznych i rehabilitacyjnych
(PKD 86). Organizuje edukację domową dla trzech osób w spektrum autyzmu we współpracy
z Chrześcijańską Szkołą Podstawową im. Króla Dawida w Poznaniu i Fundacją Zrozumieć
Autyzm w Łodzi. Zostały opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne,
zatrudnieni i przeszkoleni nauczyciele. Proces dydaktyczny i rozwój zawodowy nauczycieli
został poddany superwizji, sprawowanej przez trenera metody GPS.
Program WINDA – społeczna i zawodowa aktywizacja rodzin w potrzebie i
osób bezrobotnych.
Program jest realizowany przez działania w siedzibie Fundacji w Lutolu Mokrym oraz
na terenie powiatu żagańskiego i międzyrzeckiego. Lutol Mokry znajduje się w powiecie
międzyrzeckim. Fundacja jest członkiem-założycielem dwóch spółdzielni socjalnych,
którymi współzarządza, jednocześnie pokrywając m.in. wynagrodzenie osoby
koordynującej działania Programu WINDA. W ramach tego programu funkcjonują
spółdzielnie oraz współfinansowane są przez Fundację niektóre działania Wielobranżowej
Spółdzielni Socjalnej WINDA-2.
2.1.Działania na rzecz potrzebujących na terenie powiatu żagańskiego realizuje Lutolska
Spółdzielnia Socjalna WINDA. W ramach spółdzielni od września 2015 funkcjonuje
Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA w Żaganiu (MCIS WINDA),
które zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku zajęciami reintegracji społecznej i zawodowej było
objęte 31 osób z terenu powiatu żagańskiego. Zajęcia w Centrum ukończyło 26 osób,
natomiast przerwało 27 osoby (podjęcie zatrudnienie, przerwanie programu ze
względów osobistych, rozwiązanie z uwagi na nieobecności nieusprawiedliwione). Od
początku powstania Centrum ze wsparcia skorzystało 83 osoby, z czego wg posiadanej
wiedzy 14 osób podjęło zatrudnienie.
II.
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W II półroczu 2017 sześć osób, które znajdują się w największej potrzebie
zamieszkiwały na terenie Fundacji w Lutolu Mokrym, (pięć osób, które opuściły pieczę
zastępczą oraz jeden rodzic biologiczny). Zawodowo aktywizowani byli poprzez staże
zawodowe lub indywidualny program zatrudnienia socjalnego.
Spółdzielnia WINDA prowadzi działania na rzecz kilkudziesięciu osób:
- w ramach zadania publicznego „Szansa na samodzielność” realizowanego na zlecenie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu;
- w ramach projektu Partnerskiego „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”,
realizowanego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie;
- w ramach projektu partnerskiego pt „Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ubóstwem” z 6 innymi podmiotami integracji społecznej
Oprócz powyższych działań spółdzielnia przygotowywała posiłki dla dzieci i młodzieży
w szkołach, a także osób dorosłych będących w potrzebie w dzierżawionych kuchniach
przyszkolnych (około 1000 posiłków dziennie):
- w ramach zadań publicznych wykonywanych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szprotawie i w Gozdnicy;
- w ramach zleceń z Gminy Niegosławice, Gminy Iłowa i Gminy Wymiarki w zakresie
przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży.
- dla żłobka oraz przedszkoli
Do realizacji w/w zadań spółdzielnia zatrudnia 27 osób, z czego 6 osób posiada
orzeczenie o niepełnosprawności. Spółdzielnia ściśle współpracuje z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu oraz 6
ośrodkami pomocy społecznej.
2.2. Działania na rzecz potrzebujących na terenie powiatu międzyrzeckiego realizuje
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WINDA-2. Na terenie powiatu międzyrzeckiego
Spółdzielnia prowadzi Centrum Integracji Społecznej WINDA-2 z siedzibą w Lutolu
Mokrym. Spółdzielnia przejęła działania integracji zawodowej w Projekcie „Uwierz w
siebie, możesz więcej”, który prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Międzyrzeczu. Czas realizacji projektu: 6.03.2017-31.12.2018. Koordynatorem
działań jest Paweł Urbanowicz z Fundacji. Na dzień 31 grudnia 2017 roku aktywizacją
w przestrzeni zawodowej objęto 69 osób, z czego 5 osób codziennie pracuje na terenie
Fundacji, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością. Działania wobec wszystkich
planowanych uczestników Projektu (co najmniej 80 osób) obejmują: wolontariat,
treningi umiejętności pracowniczych, szkolenia, staże pracownicze, praktyki
zawodowe, wizyty studyjne u pracodawców i doradztwo zawodowe. Uczestnikami
Projektu są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Zajęcia projektowe dla
tych spośród nich, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, odbywają
się na terenie Fundacji. W ramach tych zajęć uczestnicy dokonali m. in. zrębu lasu o
pow.0,25 ha, a także nową instalację wodną w oborze, którą podłączyli z ujęciem wody
rurą wkopaną w ziemię o długości 200 m. Spółdzielnia będzie wykonawcą prac
związanych z budową Domu dla Wspólnoty, opisanego w pkt. I.2 (Program Wspólnoty
Nasz Dom).
2.3. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku w roku 2017 prowadziło
działania na rzecz rodzin zastępczych z powiatu żagańskiego i krośnieńskiego. W
ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Stowarzyszenie przeprowadziło spotkania motywacyjne w Ośrodku Zastępczego
Rodzicielstwa w Sierczynku oraz grupy samopomocowe na terenie zamieszkiwania
rodzin zastępczych. Zajęcia prowadzone były przez Pawła Urbanowicza z Fundacji
oraz Daniela Fąferko ze Spółdzielni WINDA.
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Dzięki warunkom lokalowym w Ośrodku możliwa była również pomoc w zakresie
przyjęcia na czas ustabilizowania sytuacji mieszkaniowej wielodzietnej rodziny oraz
samotnej osoby po czterech terapiach alkoholowych.
2.4.Odbywają się regularne spotkania grupy wsparcia rodziców zastępczych
wychowujących dzieci i młodzież sprawiające trudności wychowawcze (11 rodzin
zastępczych, 18 uczestników). Jest to 5 rok udzielania im systematycznego wsparcia
przez Fundację.
III.

Program Solidarności Społecznej

Sekcja darowizn wspierała materialnie i finansowo w sposób stały ok. 60 osób
potrzebujących i 65 osób okazjonalnie. Osoby te otrzymywały dwa razy w miesiącu żywność
przywożoną z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. Fundacja jest członkiem
założycielem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
Część z tych osób otrzymała także używaną odzież, meble, sprzęt rehabilitacyjny, który
pochodzi ze Sklepów w Zbąszyniu i Czerwonaku. Ponadto, wspieraliśmy finansowo 8 osób.
Wsparliśmy także 6 środowisk i grup w przedmioty pochodzące ze sklepów w Zbąszyniu,
Czerwonaku i Szprotawie.
Projekt „Dla Przemka”. Kontynuowana była zbiórka darowizn na rzecz Przemysława
Gąsiorka i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i osieroceniem po
śmierci żony. Ze zgromadzonych środków finansowane jest wsparcie pomagające w
normalnym funkcjonowaniu rodziny.
IV.

Program Rolno-Środowiskowy.

Fundacja jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 42,10 ha, które służy osobom
wykluczonym – uczestnikom Programu Wspólnoty Nasz Dom i Programu WINDA.
Gospodarstwo jest tak prowadzone, aby było miejscem nauki wykonywania pracy dla osób
wykluczonych, uczących się pracowania. Na terenie gospodarstwa odbywają się praktyki
zawodowe, przygotowywane i realizowane są indywidualne programy zatrudnienia socjalnego,
świadczona jest praca wolontariuszy, prowadzone są treningi umiejętności społecznych osób w
spektrum autyzmu. W ramach Programu Rolno-Środowiskowego realizujemy:
2.5. Projekt Ekologiczny, który ma na celu stworzenie osobom wykluczonym jak
najbardziej naturalnych warunków życia i pracy oraz rozwinięcie produkcji zdrowej
żywności dla uczestników działań. W omawianym okresie z tej żywności korzystało co
najmniej 17 osób.
2.6. Projekt Przygotowawczy, mający na celu przygotowanie grupy osób do zatrudnienia
socjalnego w gospodarstwie rolnym Fundacji. Dla jednych byłoby to miejsce pracy w
warunkach chronionych, dla pozostałych jednoczesne miejsce pracy i życia. Przy
pomocy uczestników Programu WINDA dokonaliśmy wielu napraw i remontów
maszyn i urządzeń oraz niewielkich inwestycji. W projekt zaangażowany jest trener
pracy i 3 nauczycieli-terapeutów. Uczestniczy 7 osób w spektrum autyzmu i 5 osób z
Programu WINDA.
Rok 2017 był czwartym rokiem realizacji trzeciego, 5-letniego etapu Programu RolnoŚrodowiskowego w gospodarstwie rolnym Fundacji, który jest wdrażany w oparciu o Plan
Działalności Rolno-Środowiskowej na lata 2014-2020. Produkcja rolna obejmowała w 2017
roku uprawy roślinne, szczególnie sady starych odmian drzew, plantację dzikiej róży, warzywa
i użytki zielone. Hodujemy bydło mięsne rasy Hereford (8 krów, 3 jałówki, 7 cieląt) – stadium
rozwoju stada podstawowego. W gospodarstwie utrzymywany jest koń do hipoterapii.
Zachowujemy standardy rolnictwa ekologicznego i posiadamy certyfikat zgodności na
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wytwarzane produkty rolne. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez przedsiębiorstwo
certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile).
Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej
Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej zostało powołane w 2008 roku w ramach
Lubuskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia. Fundacja jest jednym z 67 podmiotów, które wyraziły
wolę wspólnego działania na rzecz ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
Certyfikat Fundacji
Fundacja posiada wdrożone standardy funkcjonowania i jest organizacją z Certyfikatem
przyznawanym przez Lubuską Sieć Współpracy. Certyfikat to efekt wysiłku włożonego przez
Fundację w celu udoskonalenia oraz usprawnienia procedur pracy organizacji.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ekonomii społecznej. Jest wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 82987.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie Sklepów NASZ DOM w Zbąszyniu
(wraz z filią w Szprotawie) i w Czerwonaku, mającą na celu uzyskanie środków finansowych
na działalność statutową i tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i marginalizowanych.
Przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów używanych pochodzących z
darowizn. Sklepy NASZ DOM są prowadzone we współpracy z partnerem szwedzkim
Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda koło Geteborga
(www.reningsborg.se ).
Sklep w Zbąszyniu pracuje od 1 października 2005 roku, a Czerwonaku k/Poznania od 21
lutego 2015 roku. Współpraca z partnerem polega szczególnie na darmowym przekazywaniu
przedmiotów do sprzedaży oraz na przeniesieniu modelu funkcjonowania sklepu i zasad
świadczenia pracy przez wolontariuszy. Sklepy sprzedają przedmioty używane takie, jak
odzież, tekstylia, przedmioty kuchenne i inne służące do wyposażenia mieszkań, meble,
elektronika, art. sportowe, rehabilitacyjne. Jest to przykład działalności ekonomii społecznej,
łączącej integrację społeczną i zawodową z osiąganiem dochodu ze sprzedaży. W 2017 roku
Fundacja zatrudniała w każdym ze sklepów po 1 pracowniku. Działalność sklepów wspierana
była także przez grupy w sumie 25 wolontariuszy, którzy współstanowią ich personel. Dochód
wypracowany w sklepach w całości przeznaczony został na realizację programów społecznych,
opisanych powyżej, będących działalnością statutową Fundacji. Sklep w Zbąszyniu należy do
grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten temat znajdują się
na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl .Sklepy NASZ DOM czynne są dwa razy
w tygodniu: w środy od 14.00 – 17.00, a w soboty od 10.00 – 13.00.
Filia zbąszyńskiego Sklepu NASZ DOM w Szprotawie mieści się na parterze budynku
wynajmowanego od Gminy Szprotawa. Sklep obsługiwany jest przez grupę wolontariuszy –
rodziców z dorastającymi i dorosłymi dziećmi z autyzmem. Ponadto, wolontariusze w
Szprotawie prowadzą e-sklep na portalu Allegro.
Oprócz wymiaru ekonomicznego dla Fundacji ogromną wartość posiada społeczne
funkcjonowanie sklepów. Wokół nich tworzy się środowisko, składające się z wolontariuszy,
stałych klientów i sąsiadów, dla których sklep to klub, miejsce spotkań z koleżankami i
kolegami, wymiany informacji. W sklepach ogłaszamy informacje o działaniach lokalnych
organizacji społecznych i prowadzonych akcjach. Przez klientów i sympatyków sklepów
dowiadujemy się o osobach w potrzebie, które poprzez wolontariuszy obdarowujemy
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przedmiotami. Wreszcie, w środowiskach wokół sklepów propagujemy idee, którym służy
Fundacja. Bardzo ważną rolę pełnią wolontariusze opiekujący się młodzieżą pomagającą w
sklepach w ramach działań Programu WINDA.
Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w uroczystościach 25-lecia powstania
Stowarzyszenia Reningsborg, które odbyły się w Goeteborgu w dniach 31.05-3.06.2017. W
uroczystościach byli obecni także przedstawiciele pozostałych organizacji – beneficjentów
działalności stowarzyszenia Reningsborg: Bread of Life z Serbii, Networks z Rumunii,
Beginning of Life z Mołdawii i Swaziland EFK. Oprócz wspaniałych wydarzeń rocznicowych,
odbyły się ważne i budujące spotkania w grupie przedstawicieli zaproszonych organizacji i
Stowarzyszenia Reningsborg.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
Odpis uchwał Zarządu podjętych w 2017 roku stanowi Załącznik nr 1.
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Informacje finansowe
5. Informacje 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 tych świadczeń; jeżeli
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
a) przychody w działalności statutowej.

Lp.

Źródło finansowania

1
1.a
3
4
5
6

Dotacje i refundacje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Edukacja dzieci z autyzmem
Darowizny na cele statutowe
Darowizny na Program Solidarności Społecznej
Darowizny art. spożywczych z Banku Żywności

Kwota w roku
bilansowym
49,293,02
49.293,02
99.000,00
500,00
5.270,00
122.339,23
RAZEM: 276.402,25zł

Pozostałe przychody w działalności statutowej to:
- przychody finansowe (odsetki) w wysokości 0,00zł
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 18.450,81zł
Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 294.853,06zł
b) przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów w działalności gospodarczej
Lp.
1
2
3

Źródło finansowania

Kwota w roku
bilansowym

Sprzedaż towarów w Sklepie w Zbąszyniu
Sprzedaż towarów w Sklepie w Szprotawie
Sprzedaż towarów w Sklepie w Czerwonaku

207.267,57
23.658,47
203.517,33
RAZEM: 434.443,37zł

Pozostałe przychody w działalności gospodarczej to:
- wartość otrzymanych darowizn towarów – 45.321,12zł
- refundacja składek z PFRON – 28.841,69zł
- przychody finansowe – 0,32zł

Razem przychody z działalności gospodarczej wyniosły 508.606,50zł
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
W 2017 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 729.296,43zł, w tym przychody
z działalności gospodarczej stanowią 69,7%
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6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych, w tym koszty administracyjne działalności statutowej
Lp.

Rodzaj kosztów

1
1.1

Kwota w roku
bilansowym

5

Koszty realizacji zadań statutowych – Programy razem
Program Wspólnoty NASZ DOM
Wspólnota NASZ DOM
Program inwestycyjny
Pozostałe koszty Programu WND
Program WINDA
Program społeczno-zawodowy WINDA
Program Solidarności Społecznej
Projekt "WBŻ"
Projekt "Wsparcie potrzebujących"
Projekt "DLA PRZEMKA"
Wsparcie NGO
Program rolno-środowiskowy (w tym koszty
gospodarstwa rolnego)
Koszty zadania publicznego (edukacja dzieci z autyzmem)
Utrzymanie majątku
Gospodarstwo Rolne
Budynek WND
II DOM
Sprzęt i urządzenia (w tym środki transportu)
Koszty administracyjne działalności statutowej

A
B
C
D
E
F

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia + narzuty
Amortyzacja
Pozostałe

6
7

Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne

1.2
1.3

1.4
2
4

48.294,70
44.319,38
214,60
3.760,72
24.557,20
24.557,20
145.075,63
129.464,23
1.400,00
13.711,40
500,00

27.822,09
105.193,62
69.212,93
14.766,53
3.322,59
9.694,93
41.428,88
8.634,37
443,00
6.467,84
432,49
0,00
0,00
1.291,04
0,00
13.993,59
RAZEM: 442.784,13zł
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b) działalność gospodarczą, w tym koszty administracyjne działalności gospodarczej
Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3

Koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty związane z prowadzeniem działalności
Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu
Sklep NASZ DOM w Szprotawie
Sklep NASZ DOM w Czerwonaku

Kwota w roku
bilansowym
50.384,75
297.548,69
122.822,89
14.974,20
159.751,60

3

Koszty administracyjne w działalności gospodarczej

A
B
C
D
E
F

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia + narzuty
Amortyzacja
Pozostałe

4
5
6

Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty nie ujęte w CIT-8

9.275,70
0,00
6938,02
24,39
590,00
0,00
1.723,29

886,34
0,00
53,75
RAZEM: 358.149,23zł

7. Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Na dzień 31.12.2017 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:
1. Prezes Fundacji na ½ etatu,
2. Dwóch pracowników sklepów NASZ DOM
(na pełen etat - Zbąszyń, na ½ etatu - Czerwonak)
4. Dwóch pracowników zatrudnionych na pełen etat w ramach edukacji dzieci z
autyzmem
W trakcie roku 2017 w Fundacji pracowało bądź rozpoczęło pracę 7 osób (średnia roczna w
przeliczeniu na pełne etaty to 4,05)
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,
Wynagrodzenia brutto wyniosły 118785,90zł, w tym wynagrodzenia brutto osób
zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 68193,54zł (57,4%)
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,
Nie miało miejsca
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Kwota 55040,00 zł
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e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie miało miejsca.
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Na dzień 31.12.2017 r. na rachunku bankowym Fundacji (PKO BP SA)
pozostawało 46396,40 zł
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Nie miało miejsca.
h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Nie miało miejsca.
i. nabytych pozostałych środkach trwałych i inwentarza żywego,
Nie miało miejsca.
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2017r. wynosiła 565921,42zł,
Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 47856,51zł
Wartość zobowiązań innych - 19490,20zł,
Do rozliczenia z akcji „dla Przemka” pozostało 8180,69zł
Fundusz statutowy w roku 2017r. nie uległ zmianie.
8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności,
Fundacja w roku 2017 nie prowadziła działalności zleconej.
9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.
1. deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w dniu 01.02.2018,
2. roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została przesłana 03.04.2018 r.
W saldzie na dzień 31.12.2017r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosiła:
1. podatek dochodowy PIT4 – 2159,40 zł - dla Urzędu Skarbowego
2. składki do ZUS – 3028,87 zł
3. podatek VAT za XII.2017 r. w wysokości 3977,00 zł
Powyższe zobowiązania zostały zapłacone do dnia 25 stycznia 2018 r.
Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja
jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie
działalności statutowej. Za rok 2017 osiągnęła dochód w działalności gospodarczej, w wyniku
czego powstało zobowiązanie CIT-8 w wysokości 2876zł, które zostało zapłacone w dniu
04.04.2018r.
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10. Dodatkowe informacje.
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone następujące kontrole w Fundacji:
1) W dniu 9 września 2017 roku nastąpiła kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie
zgodności produkcji rolnej z zasadami rolnictwa ekologicznego, prowadzona przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, Oddział w Pile. Wynik kontroli: bez
zastrzeżeń i uzyskanie certyfikatu zgodności na 2017 rok dla produktów rolnych.
2) W dniu 25 października 2017 roku nastapiła kontrola stanu upraw ziemniaków przez
inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Wynik kontroli pozytywny.
Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji Nasz Dom podpisuje Prezes Fundacji
Paweł Urbanowicz.

Lutol Mokry, dnia 20 kwietnia 2018 roku.
Wykaz załączników:
Odpis uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2017 roku,
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