Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DWOREK SKÓRZEWSKI
ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DWOREK
SKÓRZEWSKI ZA ROK 2013
Fundacja Dworek Skórzewski
Siedziba 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 6
biuro@fundacjadworekskorzewski.pl
Wpis do KRS 16.02.2012 roku
KRS 0000411511
Regon 302051831
Zarząd:
Prezes Zarządu Wojtyczka Małgorzata
Wiceprezes Zarządu Wojtyczka Sławomir
Cele statutowe
Celem działania Fundacji jest tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających
spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze
schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym oraz pomoc osobom kształcącym się w
kierunku realizujących podstawowe cele Fundacji.
Ponad to Fundacja zajmuje się:
- działaniami na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność domu,
- prowadzeniem działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych,
- organizowaniem różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych zamieszkałych
w domu,
W roku 2013 Fundacja prowadziła swą działalność statutową poprzez następujące
działania i projekty:
- organizowanie i świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom
starszym, chorym o różnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego
w formie opieki całodobowej,
- przybliżanie i uczenie rodzin oraz opiekunów seniorów i osób niepełnosprawnych na czym
polega problematyka chorób wieku podeszłego i starczego,
- uczestniczenie w seminariach, sympozjach, odczytach i wykładach dotyczących badań nad
problematyką gerontologii, geriatrii i psychogeriatrii,
- wspieranie organizacyjne, informacyjne i finansowe akcji prowadzonych przez GOPS i inne
instytucje, stowarzyszenia i fundacje w zakresie pomocy dla osób starszych i samotnych
- organizowanie szkoleń i kursów dla opiekunów osób starszych,

- upowszechnianie, promocja i organizowanie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, z
dużym naciskiem na aktywowanie w tym zakresie młodzieży szkolnej ( stała współpraca z
gimnazjum im. Paderewskiego w Skórzewie)
- prowadzenie darmowych porad psychologicznych dla osób starszych,
- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej na temat problemów seniorów,
publikacje informacji na ten temat na stronie internetowej fundacji i na fanpagu, budowanie i
utrzymywanie stałego kontaktu z czytelnikami zainteresowanymi tą problematyką,
współpraca z mediami,
- przeprowadzenie zbiórek przedmiotów, które następnie fundacja wystawia na aukcje
w internecie a uzyskane w ten sposób środki przeznacza na cele statutowe,
- zorganizowanie Pikniku Seniora na terenie fundacji, wspólne zabawy, rozmowy, loteria
fantowa i poczęstunek,
- organizacja wigilii dla osób starszych i samotnych, zorganizowanie wspólnej kolacji i
upominków,
- organizacja cotygodniowych spotkań religijnych, w sali na terenie fundacji odbywały się
spotkania oraz wykłady prowadzone przez księdza proboszcza z parafii w Skórzewie,
- nawiązanie współpracy z organizacjami polonijnymi w celu udzielania porad, informacji
oraz pomocy dla osób starszych zamierzających powrócić do kraju.
Fundacja w roku 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przychody Fundacji
Przychód z działalności statutowe wyniósł
Koszty realizacji działalności statutowej wyniosły
Zysk Fundacji wyniósł

338.442,20 PLN.

339.552,33 PLN.
1.413,45 PLN.

Poniesione koszty bez amortyzacji wyniosły:
- zużycie materiałów i energii

25.197,01 PLN.

- usługi obce

29.946,24 PLN.

- podatki i opłaty

4.333,65 PLN.

- wynagrodzenia

89.082,40 PLN.

- ubezpieczenia społeczne i inne

18.042,85 PLN.

- pozostałe koszty rodzajowe

12.931,62 PLN.

- koszty realizacji działań statutowych

154.772,04 PLN.

Zatrudnienie
W Fundacji w roku 2013 zatrudnionych było 7 osób na następujących stanowiskach:
- pomoc domowa – 2 osoby
- menager - 2 osoby
- gerontolog – 1 osoba
- fizjoterapeuta 1 osoba
- pracownik gospodarczy 1 osoba
Wszystkie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę były wypłacone w związku z realizacją
zadań statutowych Fundacji.
Osobom kierującym Fundacją w z związku z realizacją zadań statutowych wypłacone było
wynagrodzenie w wysokości 43.085,14 zł.
Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
W roku 2013 Fundacja nie wykonywała żadnej działalności na zlecenie podmiotów państwa i
samorządu. Jednocześnie Fundacja nie korzystała z żadnych grantów.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
Na koniec roku sprawozdawczego w BZWBK nr 66109013460000000118624487 Fundacja
Dworek Skórzewski posiadała kwotę 11.863,95 PLN.
Wartość aktywów Fundacji wynosiła 154.107,91 PLN.
Wartość zobowiązań Fundacji wynosiła 145.144,28 PLN.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji Dworek Skórzewski nie przeprowadzano kontroli.

Deklaracje podatkowe
Fundacja w roku 2013 złożyła następujące deklaracje podatkowe
- CIT – 8
- PIT – 4R
-PIT 11

