FUNDACJA ZDROWIA I KULTURY „KOCHAJ ŻYCIE”

Merytoryczne roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Zdrowia i
Kultury „Kochaj Życie” za rok 2014
Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” , zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze
Sądowym dnia 11.05.2007 roku, pod numerem: 0000280475, oraz numerem REGON
140986350.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rybie w Gminie Raszyn
Adres Fundacji: 05-090 Raszyn-Rybie, ul. Miła 2
Adres Korespondencyjny Fundacji: 05-090 Raszyn-Rybie, ul. Miła 2
Adres Poczty Elektronicznej: fundacja.kochajzycie@wp.pl Zarząd
Fundacji:
Prezes: Małgorzata Nowotnik, zam.05-090 Raszyn-Rybie ul. Miła 2
V-ce Prezes Anna Rajewska zam.02-483 Warszawa ul. Ryżowa 7 G
V-ce Prezes Władysław Podsiad, zam.00-167 Warszawa ul. Anielewicza 15m3

Podstawowymi celami Fundacji „Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie” są m.in:
1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom z poważnymi, trudno
uleczalnymi schorzeniami.
2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.
3. Nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z
ochroną zdrowia oraz centrami kultury.
4. Skupianie wokół Fundacji naukowców, artystów, dydaktyków, oraz działaczy
społecznych, zarówno w kraju jak i zagranica.
5. Wspieranie finansowe i koncepcyjne inicjatyw społecznych związanych z
kultywowaniem tradycji, kultury i sztuki.
6. Pomoc finansowa i koncepcyjna dla jednostek uzdolnionych artystycznie.
7. Profilaktyka zdrowotna – integracja kulturalna poprzez sport i aktywny wypoczynek.
8. Pomoc dla ludzi chorych.
9. Działalność związana z ekologią i pomocą dla zwierząt.
10. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Wspieranie młodych, utalentowanych sportowców.
12. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
13. Wspieranie lotnictwa i pielęgnowanie tradycji lotniczych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego (odpłatną i
nieodpłatną) w zakresie:
1. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm, organizacji oraz osób fizycznych,
zarówno w kraju jak i zagranicą, zgodnie z celami Fundacji
2. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

1

FUNDACJA ZDROWIA I KULTURY „KOCHAJ ŻYCIE”
3. Nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i
gospodarczymi, celem ułatwienia leczenia specjalistycznego dla potrzebujących
4. Pomoc rzeczową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Pomoc rzeczową, finansową, koncepcyjną i organizacyjną dla osób uzdolnionych
artystycznie.
6. Współpracę z organizacjami zajmującymi się rozwojem kulturalnym i artystycznym.
7. Organizowanie festiwali, festynów, konkursów i innych imprez publicznych,
promujących i wspierających ochronę zdrowia, rozwój kultury, jak i ekologię oraz
pomoc dla zwierząt.
8. Wspieranie finansowe, rzeczowe i koncepcyjne, oraz organizacyjne dla uzdolnionych
sportowców i przedsięwzięć sportowych, a także promowanie i wspieranie
aktywnego wypoczynku.
9. Organizowanie wszelkich zbiórek jak i imprez publicznych na rzecz ludzi dotkniętych
ciężką chorobą.
10. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
11. Współpracę z osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
12. Organizowanie kwest pieniężnych.
13. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i zagranica.
14. Wspieranie i pomoc dla lotników w stanie spoczynku, organizowanie spotkań
integracyjnych, jubileuszowych, dbanie o miejsca pamięci lotniczych zdarzeń, a
także we wszystkich formach działalności mających na celu przekazanie
tradycji i umiłowanie lotnictwa młodemu pokoleniu.
15. Wspieranie finansowe, koncepcyjne i organizacyjne wszystkich inicjatyw
promujących lotnictwo.
16. Realizację i finansowanie inwestycji, polegających przede wszystkim na budowie,
modernizacji i remontach placówek medycznych, oraz domów pomocy społecznej.

Realizacja zadań statutowych w 2014 roku:
Dnia 14 lutego 2014 roku Fundacja zorganizowała coroczny bal charytatywny z którego
całkowity dochód został przeznaczony na działalność statutową.
Dnia 18 maja 2014r Fundacja, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, firmą
EKORaszyn oraz Urzędem Gminy zorganizowała na rynku w Raszynie EKO PIKNIK.
Podczas pikniku prowadzony był pomiar gęstości kości (osteoporoza), pokaz EKO-mody,
zumby, EKO-system (baterie słoneczne), zbiórka zużytego elektrosprzętu, a także
konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
W dniu 15 września 2014 roku Fundacja podpisała porozumienie z panem Przemysławem
Bułatem, ojcem nowego podopiecznego Fundacji – Bartosza.
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Na koniec 2014 roku Fundacja miała już pod opieką trzech podopiecznych w osobach
Natalii Wrona, Stasia Salach i właśnie Bartosza Bułata. Fundacja planuje w przyszłości
objąć opieką jeszcze więcej potrzebujących.
9 października 2014r Fundacja zorganizowała konferencję prasową pt. „Wyrównaj mi
moje szanse” , której honorowym gościem był doktor Dror Paley , właściciel Paley
Advanced Limb Lengthening Institute w West Palm Beach na Florydzie. Jest to jedyna
placówka na świecie, gdzie pomoc uzyskują mali pacjenci z całego świata. Przybyli na
konferencję Goście, a byli to głównie lekarze, dziennikarze oraz rodzice chorych dzieci,
wysłuchali wykładu dr Paley’a pt. „ Metody leczenia dzieci z wrodzonymi
deformacjami narządu ruchu”. Przewodniczący Rady Fundacji, ortopeda prof. Jarosław
Deszczyński wygłosił prelekcję n/t „Problemy w leczeniu wrodzonych deformacji
narządu ruchu”
Podczas 36 godzinnego pobytu w Polsce dr Paley skonsultował czternaścioro dzieci z
deformacją narządu ruchu. Zgłaszają się do nas liczni rodzice z prośbą o przyjęcie
dzieci pod opiekę Fundacji.
W roku 2014 zebrano na cele szczegółowe (podopieczni i budowa kliniki) z tytułu
przeznaczenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 83.399,21 z całej
kwoty 91.057,21 zł otrzymanej z tytułu darowizn
Od marca 2014 trwały rozmowy z Samorządem Powiatu Pruszkowskiego dotyczące
zakupu przez Fundację gruntu pod budowę Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej.
Wskazano nam działkę na terenie gminy Brwinów. Ze względu na wybory samorządowe i
zmianę władz samorządowych rozmowy z nowym Zarządem ponownie rozpoczęły się w
miesiącu grudniu.

Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2014
1) W 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych dla fundacji
2) Uzyskane przychody to wpłaty od darczyńców:
- 91.057,21 zł w tym darowizny z tytułu przekazywania 1% podatku 83.399,21 zł
- wpływy ze zorganizowanej imprezy charytatywnej Bal łącznie z EKO-PIKNIKIEM
i zbiórkami 38.165,00 zł
- Przychody finansowe 398,43 zł
4) W 2014 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
5) Świadczenia realizowane przez fundacje w ramach celów statutowych w 2014 roku to:
- zorganizowanie balu charytatywnego którego koszt wyniósł 28.730,00 zł, - wydatki
zwiazane z budową Europejskiego Centrum Ortopedii Dziecięcej – 18.594,00 zł.
6) Koszty poniesione na administrację ( zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi
telekomunikacyjne, bankowe, obsługa księgowa, wynajem, usługi marketingowe )
19.876,02 zł.
7) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło wynisły 1.168,00 zł.

3

FUNDACJA ZDROWIA I KULTURY „KOCHAJ ŻYCIE”
8) Fundacja nie udzielała w 2014 pożyczek pieniężnych.
9) Środki fundacji w wysokości 137.779,70 na dzień 31.12.2014r były ulokowane:
- kasa
1.075,00 zł
- rachunki bankowe 136.704,70 zł
9) Fundacja nie nabywała w 2014 obligacji
10) Fundacja nie nabywała akcji i nie obejmowała udziałów w spółkach prawa handlowego.
11) Fundacja nie nabywała nieruchomości.
12) W 2014 nie zakupiono środków trwałych.
13) Wartość aktywów fundacji na dzień 31.12.2014 wyniosła 137.851,40 zł
14) Wartość zobowiązań fundacji na 31.12.2014 wyniosła 135,12 zł. Były to zobowiązania
bieżące, których płatność na dzień bilansowy nie stała się wymagalna.
15) W 2013r. fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
16) Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.
17) Fundacja złożyła do urzędu skarbowego deklarację podatkową za 2014 CIT-8 i CIT8/0
oraz sprawozdanie finansowe.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w fundacji żadnej kontroli.

STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że
wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wytworzenia,
która w momencie rozbudowy, modernizacji lub ulepszenia jest zwiększana o poniesione
koszty.
Środki trwałe o wartości do 3.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych, a ich
umorzenie księgowane jest jednorazowo w momencie przekazania do użytku.
Środki umarzane w czasie, księguje się na koncie 010 – „Środki trwałe”
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzowane są
następująco:
- oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne – w okresie 5 lat;
Stosuje się amortyzację liniową, a koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych – na
podstawie planu amortyzacji – obciąża się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich
do eksploatacji.
Stawki i metody amortyzacji ustalane są na podstawie Ustawy z dn. 15 lutego 1992r. (Dz.U.z
2000r. Nr 54, poz.654,Nr 60, poz.700 i 703).
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ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W roku 2014 powzięte zostały następujące uchwały:
•
•
•
•
•
•

16/01/2014 Uchwała Zarządu Fundacji nr 01/2014 w sprawie nadania nazwy
planowanemu obiektowi medycznemu
16/01/2014 Uchwała Zarządu Fundacji nr 02/2014 w sprawie wzięcia przez
Fundację udziału w EKO pikniku
24.04.2014
Uchwała Zarządu Fundacji nr 03/2014 w sprawie podwyższenia
kosztów utrzymania biura Fundacji
17.07.2014
Uchwała Zarządu Fundacji nr 04/2014 w sprawie nawiązania
współpracy z rodziną Bartosza Bułata
31.07.2014
Uchwała Zarządu Fundacji nr 05/2014 w sprawie ustalenia terminu
kolejnego balu charytatywnego
28.08.2014 Uchwała Zarządu Fundacji nr 06/2014 w sprawie przylotu do Polski dr.
Paley’a

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1: Bilans na dzień 31.12.2014r,
Załącznik 2: RZS Porównawczy na dzień 31.12.2014r.,
Załącznik 3: Informacja Dodatkowa do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2014rok.
Załącznik 4: Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

Podpisy Zarządu

……………………………………
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