Sprawozdanie
Zarządu Fundacji za rok 2012
Fundację „Promyk Nadziei” ustanowiono w dniu 17.02.2004r.
Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych i losowych, dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
Niesienie pomocy szpitalom, placówkom medycznym specjalizującym się
w ratowaniu i leczeniu dzieci, udzielanie pomocy materialnej rodzicom, opiekunom
w/w dzieci.
Biuro Fundacji „Promyk Nadziei” Częstochowa ul. Marsowa 6
Dostępne także dla osób niepełnosprawnych.
Wpis pod nr 0000208927 do KRS-u uzyskała w dniu 14.06.2004 r.
W Urzędzie Statystycznym uzyskała numer Regon 15218322
W Urzędzie Skarbowym numer NIP: 573-25-70-952.
W dniu 27.01.2005r.Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Dnia 08.09.2005r.wpisano do ewidencji Ministra Sprawiedliwości, umożliwiło to
pozyskanie, dodatkowych wpłat z tytułu zasądzonych świadczeń i nawiązek
pieniężnych, od oskarżonych w Sądach Rejonowych.
W okresie sprawozdawczym 01 styczeń - 31 grudzień 2010 roku w skład Zarządu
Fundacji, wchodzą osoby powołane uchwałą nr 84/09;
Jerzy
Cichecki - Prezes Zarządu
Beata Pułanik - Sekretarz Zarządu
a uchwałą nr146/12 powołano Radę Fundacji w składzie:
Prezes Rady Fundacji - Barbara
Barwaniec
Sekretarz Rady Fundacji - Elżbieta
Kapłan
Członek Rady Fundacji Pani Halina Nowak z powodu zdrowotnych i osobistych
złożyła rezygnacje co było powodem podjęcia uchwały w dniu 04.09.2012 roku
o odwołaniu jej z tej funkcji i powołaniu Pani Barbary Barwaniec.
Wszystkie działania Zarządu Fundacji, skupiały się głównie na organizowaniu
i pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową, a także sensowne
rozdysponowywanie tych funduszy, wśród podopiecznych. W związku z akcją
pozyskiwania darowizny jednego procenta podatku dochodowego w ramach
odpisu na rzecz OPP, wydrukowano i rozesłano ulotki, pisma-foldery, oraz
stworzono stronę internetową. Zakupiono kalendarze na 2013 rok, z logo fundacji,
informujące o możliwości wpłat darowizn bezpośrednio na konto. W okresie
sprawozdawczym na konto Fundacji wpłynęła kwota 156 431 zł, w tym z tytułu
darowizn, odpisu jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych,
uzyskano kwotę około 117 tysięcy złotych, reszta to nawiązki(39,5 tysiąca złotych) i
wpłaty sponsorów. Na realizacje celów statutowych, pomoc podopiecznym, to

znaczy: rehabilitacje, transport, zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego,
zakup lekarstw, sprzętu medycznego, wydatkowano ponad 76 tysięcy złotych.
Fundacja pomogła podopiecznym w minionym roku w postaci:
- zakup pionizatora indywidualnego - Miłosz Trzepizur
- zapłata za rehabilitacje i zakup lekarstw, oraz wizyt lekarskich - Łebek Paweł
- zakup łóżka rehabilitacyjnego - Konc Eugeniusz
- zakup indywidualnego urządzenia pionizującego Beata Kurzacz
- zakup oprzyrządowania do samochodu Pach Marek
- zakup specjalnego wózka inwalidzkiego Surma Paweł
- zapłata za rehabilitacje Kacper Duc
- zapłata za operacje, zabiegi, lekarstwa oraz transport - Bartosz Jamrozik
- zwrot kosztów leczenia za granicą Ola Karkocha
- dowóz dzieci na rehabilitacje i turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach.
- zwrot kosztów za zakup pieluch, lekarstw i rehabilitacje Haczyk Piotr
- zapłata za turnusy rehabilitacyjne Igor Herazim
- zakup sprzętu i artykułów medycznych Koźlik Marek
- zakup sprzętu i zapłata za rehabilitacje Marek Jadczyk
- zakup i dystrybucja opasek odblaskowych, na rękę lub nogę dla dzieci
i młodzieży, oraz dystrybucja ich po szkołach i przedszkolach powiatowych.
Wśród kosztów na administracje i wydatki wspomagające realizacje zadań
statutowych wydatkowano kwotę 97 085 złotych. Kwota ta zawiera też wydatki
na paliwo, obsługę i naprawę samochodu jaki fundacja posiada. Służy on do
transportu podopiecznych na rehabilitacje, dowóz lekarzy i rehabilitantów na
wizyty domowe oraz kontakty bezpośrednie z psychologami.
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała jedną osobę na umowę
o prace, oraz osoby na umowę zlecenie. Na umowę zlecenie pracowały osoby
rehabilitujące niepełnosprawne dzieci. Pozostałe osoby pracowały społecznie.
Zgodnie ze statutem Fundacja nie może i nie prowadziła działalności
gospodarczej, nie płaciła podatków z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym nie
prowadziła też żadnych zbiórek pieniężnych, nie przeprowadzono żadnej kontroli
zewnętrznej. Nie było też żadnej działalności zleconej Fundacji. W tym okresie na
pięciu posiedzeniach Rady Fundacji podjęto osiemnaście uchwał, które dotyczyły
pomocy podopiecznym, pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
oraz dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, a także dzieciom osób
ubogich, które uległy wypadkowi.
W dniu 29.06.2013 r uchwałami: nr 160; 161; 162; przyjęto i zatwierdzono
sprawozdanie wraz z załącznikami, o działalności Fundacji w roku 2012.

Częstochowa 28.06.20013r.

