SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji POMÓC WIĘCEJ
za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI:
nazwa:
siedziba:
e-mail:
numer NIP:
numer REGON:
numer KRS:

Fundacja Pomóc Więcej
41-200 Sosnowiec , ul. Modrzejowska 20
pomocwiecej@interia.pl
6443489227
241985934
0000389968

Zarząd :
• Prezes Zarządu – Michał Niezgoda
• Wiceprezes Zarządu – Sylwia Roman
• Sekretarz – Joanna Niezgoda
2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
Celem działania fundacji Pomóc Więcej jest organizowanie i niesienie wszelkiej
pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i
możliwości . Nadrzędnym celem fundacji jest ochrona godności i integralności
każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji , przemocy,
nadużyć i zaniedbań wobec niego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową:
•
•

dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i
potrzebujących pomocy,
ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających
ratowanie życia i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki
lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków

•

medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonego dla
ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów,
pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , a także
pomoc w usamodzielnianiu się ,

•

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym –
finansowanie działań mających na celu rehabilitację, aktywizację zawodową i
podniesienia jakości życia , w tym przekazywanie środków na otwarcie świetlic
, warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych
umożliwiających realizację tych celów ,

•

edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na
szkolenia , treningi , terapię oraz działania zwiększające wiedzę i świadomość
społeczeństwa dotyczącą osób chorych , niepełnosprawnych , dotkniętych
biedą , wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych .
4. dochodów z majątku Fundacji, majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw
majątkowych,
5. odsetek bankowych,
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.
7.dochodów z konkursów, licytacji , festiwali .
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO PODJĘTA PRZEZ FUNDACJĘ
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.
W ramach działalności nieodpłatnej najważniejszą sferą działalności pożytku
publicznego są zadania w zakresie działalności charytatywnej polegającą na
gromadzeniu funduszy lub innej formy wspierania finansowego w ramach pomocy
społecznej. Aktualnie mamy 93 podopiecznych – głównie dzieci z różnymi ciężkimi
schorzeniami – w przeważającej części dzieci cierpiące na dziecięce porażenie
mózgowe. Są to osoby wymagające stałego, systematycznego leczenia i
specjalistycznej rehabilitacji. Są wśród naszych podopiecznych również rodziny
żyjące w ubóstwie
Nasze działania koncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych , a
także darów rzeczowych na rzecz naszych podopiecznych. Organizujemy
bezpośrednią pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym , a także osobom żyjącym
w ubóstwie poprzez zbiórkę pieniędzy na operacje, leczenie, rehabilitację , zakup
lekarstw , sprzętu rehabilitacyjnego , dojazdu do ośrodków leczenia , a także zakup
żywności oraz niezbędnych środków higienicznych i zbiórkę żywności , odzieży i

potrzebnego sprzętu gospodarstwa domowego. Prowadzimy permanentną zbiórkę
publiczną.
W ramach naszej działalności w 2015 r. :
- w dniach 10 do 13 lutego 2015 r. braliśmy udział w Kiermaszu Walentynkowym w
Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach połączonych ze zbiórką pieniędzy na rzecz naszej
podopiecznej,
-w dniu 7 marca 2015 r. braliśmy udział w Fashion Inside w Świętochłowicach , gdzie
zbierane były środki na rzecz naszego podopiecznego oraz akcję Projekt Autyzm,
- w dniu 2 kwietnia 2015 r. byliśmy uczestnikami i współorganizatorami Światowego
Dnia Autyzmu
- w dniu 23 maja braliśmy udział w Wall Street Festival w Świętochłowicach, gdzie
prezentowaliśmy prace wykonane przez dzieci autystyczne oraz zbieraliśmy
pieniądze w ramach akcji Projekt Autyzm,
- w dniu 3 października otwarliśmy w lokalu, który sami wyrementowalliśmy i
zaadoptowaliśmy Klub Rodzica Dzieci Autystycznych i Upośledzonych Umysłowo ,
który stał się miejscem spotkań rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie
rodziny takie mogą otrzymać informacje , wsparcie psychologiczne, a także
prowadzona jest grupa wsparcia.
- w dniu 6 listopada 2015 r. współorganizowaliśmy szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej dla rodziców i wolontariuszy,
- w dniu 11 listopada 2015 r. braliśmy udział w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia
Niepodległości , gdzie zbieraliśmy środki na Klub Rodziców,
- w dniu 6 grudnia 2015 r. zorganizowaliśmy Mikołajki dla naszych podopiecznych,
- w okresie od października do grudnia 2015 r. prowadziliśmy zajęcia dogoterapii dla
dzieci autystycznych oraz z innymi upośledzeniami umysłowymi.
Działalności odpłatnej pożytku publicznego fundacja nie prowadziła.
3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej.
4.Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i
o poniesionych kosztach :
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów :
przychód fundacji w 2015 r. wyniósł 179.681,52 zł - przychody pochodzące ze zbiórki
publicznej
Informacja o poniesionych kosztach :
a) realizacja celów statutowych – 168.218,63 zł
b) administracja – 16.622,07 zł
5. Pozostałe dane
a) liczba osób zatrudnionych: 0
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości

tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej –
nie dotyczy
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 dotyczy
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie było
e) udzielone przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie było
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Raiffeisen Polbank S.A.:
Konto -2194 9302 kwota:
1.820 zł
Konto -2194 9213 kwota:
7,40 zł
Konto -2194 9345 kwota:
0,00 zł
Konto 2194 9388 kwota: 54.606,82 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie było
h) nabytych nieruchomościach – nie było
i) pozostałe nabyte środki trwałe – nie było
6. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i
samorządowe – zajęcia dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych w okresie
październik-grudzień 2015 r. zlecone i finansowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świętochłowicach.
7. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego
1992 roku dochody fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne
od podatku.
Fundacja składa deklaracje CIT-8.
Fundacja nie jest płatnikiem VAT.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.

