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Warszawa 12 czerwca 2016

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Z Serca Ochotnego za rok 2016

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz.U. Nr 50, poz. 529)
1. Dane rejestracyjne fundacji
a. Nazwa fundacji:
Fundacja Z Serca Ochotnego
b. Siedziba fundacji:
Warszawa 02-792 ul. Lanciego 6 m 71
c. Adres fundacji:
Warszawa 02-792 ul. Lanciego 6 m 71
d. Adres korespondencyjny:
j/w
e. Adres www.zsercaochotnego.org
e- mail: biuro@zsercaochotnego.org
f. Data rejestracji w KRS
20.10.2015
g. Numer KRS: 0000579462
h: REGON: 362779224
NIP: 9512399694
i. Członkowie Zarządu:
Ewa Gronkiewicz - Prezes Zarządu
Marzena Serwa-Sereda - Wiceprezes Zarządu
Anna Nowicka - Członek zarządu.
2) Cele statutowe fundacji:
a) pomoc w sposób materialny i niematerialny dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym,
starszym , samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b)
pośredniczenie, poszukiwanie i komunikowanie ze sobą osób prywatnych lub grup
niezorganizowanych, które chciałyby pomagać oraz potrzebujących pomocy. Pretekstem tego
typu komunikacji może być jakiś rodzaj wspólnoty, (zawodowa, społeczna, wyznaniowa itd.),
c) działania na rzecz upamiętnienia współczesnych bohaterów - osób, które bezinteresownie
ratując czyjeś życie straciły swoje,
d) aktywizacja społeczna osób starszych,
e) likwidowanie deficytów emocjonalnych w rodzinach,
f) nauka umiejętności społecznych,
g) propagowanie idei wolontariatu,
h) pomoc w działaniach misyjnych.
3) Realizacja celów statutowych.
Rok 2016 był drugim rokiem działania naszej fundacji. Rejestracja nastąpiła 20.10.2015 roku, a
oficjalnie Fundacja rozpoczęła działalność 8 grudnia 2015 roku.
W ciągu tego roku fundacja podjęła wiele działań. Jednym z pierwszych było rozwijanie strony
internetowej
www.zsercaochotnego.org
oraz
strony
fundacji
na
facebooku
https://www.facebook.com/Fundacja-Z-Serca-Ochotnego-1646061625637512/, gdzie fundacja
zyskała ponad 1600 polubień.
W ramach działań statutowych zarząd rozwijał pięć kierunków aktywności. Pierwszy i
najważniejszy to Producenci dobra ( początkowo projekt nosił nazwę Pośrednictwo Pomocy), w
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jego ramach pomoc otrzymują wybrane osoby( samotne matki, rodziny wielodzietne,
niepełnosprawni , uchodźcy , którzy zwrócą się do fundacji z określonymi prośbami.
To projekt polegający na zbieraniu środków, a także organizowaniu aktywności jak największej
ilości osób wokół osoby potrzebującej. Nie tylko na poziomie pomocy materialnej. Np. student
szkoły muzycznej raz w roku przychodzi do osoby niepełnosprawnej, niewychodzącej z domu i
gra dla niej koncert skrzypcowy.
Do tej pory w ramach projektu udało się pomóc w sposób kompleksowy sześciu rodzinom.
Przykładowo:
Rodzinie uchodźców z pięciorgiem dzieci zakupić 3 tony węgła, buty, wyprawki do szkoły,
bieliznę, żywność oraz pomóc w wyposażeniu mieszkania.
Drugi kierunek – to walka z głodem na świecie. Zarząd realizuje ten kierunek poprzez pomoc w
działaniach misyjnych. Nasz wybór to wsparcie dzieci zagrożonych śmiercią głodową w mieście
Tanza na Filipinach. Pomagamy Parafii Św.Jana Pawła II (Parafia liczy 70000 osób z czego w
warunkach poniżej minimum egzystencji żyje 30000 osób. Ponad 400 dzieci jest zagrożonych
chorobą głodową )
Projekt dożywiania nazywa się „Ryżowy szlak na Filipiny” i powstaje we współpracy ze
Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK. Tworzymy wirtualną ścieżkę z ryżu z Warszawy na
Filipiny.
Na miejscu projekt nadzoruje, monitoruje oraz na wszystkie możliwe sposoby wspiera siostra
Wioletta Sobiesiak misjonarka, Urszulanka SJK, która od 15 lat pracuje na Filipinach.
Fundacja rozpoczęła zbiórkę na ten cel na facebooku oraz przygotowała ofertę dla szkół
pragnących zaangażować się w walkę z głodem, Pierwsze pieniądze zostały przekazane
zgromadzeniu 20.04 2016 roku. Natomiast dzieci w Tanza pierwsze posiłki otrzymały w czerwcu.
W 2016 roku programem dożywiania objęte było pięćdziesięcioro dzieci, będących w najgorszej
kondycji fizycznej , a także pięćdziesiąt najbardziej potrzebujących rodzin. Co dwa tygodnie
rodziny w potrzebie dostawały od 3 do 5 kilogramów ryżu. Mamy nadzieję, że zbiorka tak się
rozwinie, że fundacja będzie mogła fundować posiłki wszystkim zagrożonym chorobą dzieciom
w tej parafii.
Z projektem „Ryżowy szlak” połączony jest projekt senioralny Manufaktura aniołkowa . To
wytwórnia kordonkowych aniołków, które trafiają na szkolne kiermasze, a dochód wspiera
ratowanie przed śmiercią z głodu dzieci w filipińskim mieście Tanza. Manufaktura, pomaga
seniorkom być użytecznymi, a także przeciwdziała wykluczeniu przez chorobę. Co więcej w
niektórych przypadkach jest bardzo silną motywacją do walki z chorobą .
Projekt czwarty – Wielkanocny Koszyk Pomocy, to pomysł przygotowywania paczek najbardziej
potrzebującym, przede wszystkim na święta Wielkanocne, ale także przez cały rok. W roku 2016
projektem było objęte 9 rodzin. Powstała też baza danych osób potrzebujących.
Piąty projekt to Ogrody Wdzięczności jest to pomysł stworzenia formy upamiętnienia cichych
bohaterów - Polaków, którzy już po II Wojnie światowej w czasie pokoju stracili życie ratując
życie innym. Fundacja jest w fazie przygotowywania dokumentacji . Ze względu na ochronę
danych osobowych zbieranie informacji jest dość trudne.
4) Wydarzenia prawne o skutkach finansowych:
- w 2015 roku nie było takich zdarzeń
5) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
- w 2015 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
6) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 132 552,69 zł
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł
- z darowizn: 132 549,69 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł
- dotacje od innych fundacji lub instytucji: 0,00 zł
- przychody finansowe – 2,99 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami: 78 265,11 zł
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Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 54 287,57 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 50 475,86 zł
- na administrację /czynsz, korespondencja, strona internetowa itp./:
3811,71 zł
- na działalność gospodarczą: 0,00
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł
8) Informacje o osobach zatrudnionych:
Fundacja nie zatrudniała żadnych osób.
9) Informacje o wynagrodzeniach:
Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń, ani żadnych świadczeń.
10) Informacje o udzielonych pożyczkach:
W 2015 roku Fundacja nie udzielała pożyczek
Informacje o posiadanym majątku:
31 grudnia 2016 roku na rachunku Fundacji Z Serca Ochotnego było:
Kwota:
84 662,48 zł – rachunki bieżące BOŚ Bank
W kasie fundacji 684,29 zł
11) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
Fundacja nie posiada papierów wartościowych, obligacji, udziałów, akcji.
c)Informacje o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie posiada nieruchomości.
d)Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Fundacja nie posiada środków trwałych.
e)Informacje statystyczne:
Aktywa: 85 346,77 zł.
Zobowiązania: 00,00 zł
12) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych:
Fundacja nie prowadziła takiej działalności.
13) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
Na fundacji za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 nie ciążyły zobowiązania podatkowe
14) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W 2016 roku w Fundacji Z Serca Ochotnego nie przeprowadzano zewnętrznej kontroli.
Ewa Gronkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji Z Serca Ochotnego
Marzena Serwa – Sereda
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Anna Nowicka
Członek Zarządu Fundacji Z Serca Ochotnego

