Sprawozdanie
z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom i osobom Niepełnosprawnym Salus
w 2011 r.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.)

I. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym SALUS z siedzibą w Klewnie
Adres fundacji: Klewno 67, 11-440 Reszel
Adres do korespondencji: Klewno 67, 11-440 Reszel
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18.07.2001
Nr KRS-u: 0000027552
REGON: 510981575
Adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacja-salus.org.pl
Adres strony internetowej: www.fundacja-salus.org.pl
Członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Ziober - Prezes Zarządu,
zam. Klewno 67, 11-440 Reszel
Zarząd fundacji jednoosobowy.
Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest realizacja zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej celów społecznie użytecznych takich jak:
1. Opieka i pomoc społeczna.
2. Oświata i wychowanie.

II. Zasady działania statutowego Fundacji:
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2000 roku Repertorium „A"
617/2000 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach z późniejszymi
zmianami - tekst jednolity Dz. Ustaw z 1991 r. nr 46, poz.203 i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
Fundacja działa na terytorium Polski.
Fundacja może poszukiwać współpracowników za granicą i przyjmować wsparcie finansowe z
zagranicy w celu realizacji celów statutowych
1. Na działalność statutową Fundacja przeznacza majątek przekazany przez fundatorów, rzeczy
uzyskane ze zbiórek, darowizn, wpływy pieniężne uzyskane z dotacji, aukcji, loterii, sprzedaży
„cegiełek." a także: darowizny, zapisy, spadki, subwencje, które Fundacja może przyjmować
zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

2. Fundacja może również przyjmować świadczenia przekazywane przez, osoby fizyczne,
podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje.
3. Fundacja może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie i zawierać umowy
dożywocia.
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą: agencje, biura,
ekspozytury, ośrodki i inne placówki realizujące jej cele statutowe.
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powiązać w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie określonych czynności lub zadań.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej jest przeznaczony w całości na realizację celów statutowych.
Działalność statutową Fundacja prowadzi: bezpośrednio u destynariuszy, na terenie i w
budynkach będących jej własnością, nieruchomościach użyczonych, wynajmowanych.
Fundacja działa w oparciu o roczne plany działania, określające przewidywane w tym czasie
rodzaje i formy działalności statutowej.

Formy działalności statutowej Fundacji:
Fundacja realizuje cele dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych i ich rodzin, uznając ich
za najważniejszych w swojej działalności, nie wyklucza jednak niesienia pomocy w przypadkach
trudnej sytuacji materialnej innych osób i rodzin, a realizacja celów odbywać się będzie w
następujących formach:
1. Finansowanie:
a) kosztów związanych z nauką dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, szkołach średnich i wyższych,
b) kosztów leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji,
c) kosztów zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.
2. Organizowanie:
a) zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności w ramach opieki
pozaszkolnej,
3. Poradnictwo i doradztwo:
a) w postaci organizowania pomocy prawnej, organizacyjnej, medycznej i
rehabilitacyjnej w formie grupowej i indywidualnej,
b) poprzez umożliwienie dostępu do informacji internetowej,
4. Pomoc rzeczowa:
a) na zasadzie zbiórki rzeczy nowych i używanych i ich rozdawanie potrzebującym,
b) jako rozdawanie artykułów żywnościowych i innych, pozyskanych od producentów,
handlowców lub wyprodukowanych przez fundację.

Zakres działalności statutowej Fundacji:
Fundacja działa w sferze zadań z zakresu:
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
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b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej;
.
Realizacja celów statutowych Fundacji Salus:

1/ Z pomocy finansowej i rzeczowej Fundacji Salus skorzystało 81 osób:
Ogólna wartość przekazanej pomocy rzeczowej – 24.847,62 zł, w tym:
- odzież nowa – 24.470,50 zł
- środki pomocnicze (pieluchomajtki) – 377,12 zł
- odzież i obuwie (używane) - wartość nieokreślona

Ogólna kwota kosztów działań statutowych Fundacji wynosi: 24.847,62 zł

W 2011 roku nie wystąpiły w Fundacji zdarzenia prawne w jej działalności o skutkach
finansowych.

III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Zarząd nie podejmował uchwał (w 2011 r. zarząd jednoosobowy, nie zwoływał zebrań
zarządu).

V. wysokość uzyskanych przychodów: 34.654,51 zł
W tym:
5.968,24 zł wpłaty pieniężne na konto fundacji, w tej kwocie z tytułu 1% 5.286,90 zł
Z kwoty 9.395,73 zł (w tym: 3.427,49zł z 2010r.) wykorzystano na cele statutowe pomocy i
obsługi pomocy społecznej 8.354,85 zł. Pozostała kwota 1.040,88 zł będzie wykorzystana w
2012 roku.
24.470,50 zł – darowizny rzeczowe
VI. Informacja o poniesionych kosztach na:
a/ realizacja celów statutowych: 24.847,62 zł
b/ administracja(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.): 10.901,40 zł
c/ działalność gospodarcza – fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
d/ pozostałe koszty: 0 zł
VII. Dane o:
a/ liczbie osób zatrudnionych: - nie ma zatrudnionych pracowników
b /łącznej kwocie wynagrodzeń: - nie wypłacano wynagrodzeń
c/ wysokość rocznego wynagrodzenia: - nie występuje
d/ wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: - nie były zawierane
e/ udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne: - nie udzielano
f/ rachunki bankowe:
VOLKSWAGEN BANK S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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nr konta: 90 2130 0004 2001 0439 9069 0001
stan konta ma dzień 31.12.2011 r. wynosi: 810,94 zł
g/ wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji - fundacja nie nabyła
h/ wartość nabytych nieruchomości – fundacja nie nabyła
i/ nabytych pozostałych środków trwałych – nie nabyto
j/ wartości aktywów i zobowiązań fundacji - należności krótkoterminowe w wysokości:
539,67 zł
Aktywa:
Rzeczowe aktywa trwałe: 133.587,50 zł
Aktywa obrotowe: 1.714,85 zł
Środki pieniężne: 1.127,92 zł
Pozostałe aktywa finansowe: 47,26 zł
Suma bilansowa: 135.302,35 zł
Pasywa:
Fundusz statutowy: 133.587,50 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy: 47,26 zł
Suma bilansowa: 135.302,35 zł
VIII. Fundacji nie zlecano zadań przez podmioty państwowe i samorządowe
IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
W 2011 r. Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa w Urzędzie Skarbowym deklarację CIT-8 (fundacja nie prowadzi
działalności gospodarczej).
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.
Zarząd Fundacji w 2011 roku był jednoosobowy.

Prezes Zarządu
Elżbieta Ziober
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