ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „ALMA SPEI"
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

Kraków, dnia 10 czerwca 2013 r.
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1. DANE ORGANIZACJI:
Nazwa: Fundacja „ALMA SPEI"
Siedziba i adres: ul. Dożynkowa 88 A, 31-234 Kraków
Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie w dniu 13.07.2005 roku pod
numerem 0000237645
Numer REGON: 120074818
Numer NIP: 6772252176
Zarząd Fundacji:
Małgorzata Musiałowicz - prezes zarządu
Anna Niedbała – członek zarządu
Grzegorz Bobek - członek zarządu
Irena Małysa - członek zarządu (do dnia 18.09.2012 r.)

2. CELE STATUTOWE FUNDACJI
1. Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie
integracji

środowiskowej,

niepełnosprawnych

i

w

tym

likwidacji

marginalizowanych

urządzeń

społecznie,

wobec
ze

osób

szczególnym

uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
3. ochrona zdrowia,
4. promocja i organizacja wolontariatu
3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
a) w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie
chorych

oraz

ich

rodzin,

w

zakresie

podniesienia

jakości

ich

życia
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- wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi
przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w żałobie po stracie
dziecka
- ułatwienie aktywności społecznej rodzin objętych pomocą Fundacji
- decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje zarząd Fundacji lub
na wniosek rodziny lub prawnego opiekuna

pełnomocnik zarządu

nieuleczalnie chorego dziecka lub personelu medycznego sprawującego
opiekę nad nieuleczalnie chorym dzieckiem; przyznanie pomocy społecznej
rodzinom znajdującym się pod opieką Fundacji rozpatrywane jest w każdym
przypadku indywidualnie,
b) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w aspekcie integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób
niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie, poprzez:
-

organizowanie

wyjazdów

i

spotkań

rodzin

dzieci

chorych

- organizowanie spotkań i wyjazdów rodzin dzieci chorych i zdrowych
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- wspieranie hospicjum domowego dla dzieci
- opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka
dzienna

nad

dzieckiem

chorym

i

jego

zdrowym

rodzeństwem

- opiekę wyręczającą dla rodziców samotnie wychowujących nieuleczalnie
chore dziecko – opieka dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym
rodzeństwem
-

organizowanie

grup

wsparcia

dla

rodziców

i

dzieci

- tworzenie warunków i prowadzenie ośrodka opieki stacjonarnej dla dzieci
nieuleczalnie chorych i ich rodzin
- kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie
chorym dzieckiem i jego rodziną
- szerzenie idei hospicyjnej,
- rehabilitację osób niepełnosprawnych
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d) w zakresie promocji i organizacja wolontariatu poprzez:
- organizowanie wolontariatu na rzecz opieki wyręczającej i hospicyjnej oraz
działalności integracyjnej Fundacji
- organizowanie akcji wspierających wolontariat na rzecz opieki wyręczającej
i hospicyjnej , w tym w środkach masowego przekazu.
4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH:

Z opieki Fundacji „Alma Spei” korzystało w 2012 roku 38 dzieci i ich rodziny.
Fundacja zapewnia kompleksową opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i
ich rodzinami.

I . W zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
poprzez:

Pomoc rzeczową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich
rodzin, w zakresie podniesienia jakości ich życia:
Przedłużono do końca 2012 roku porozumienia z podopiecznymi fundacji
(rodzicami i opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci), w ramach których
stworzone zostały uzgodnienia dotyczące pozyskiwania i wykorzystania
darowizn celowanych przez podopiecznych Fundacji. Pomoc społeczna
dotyczyła kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką nad chorym
dzieckiem.
Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi
przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w żałobie po stracie
dziecka:
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Organizowano urodziny dla nieuleczalnie chorych dzieci.
Zorganizowano akcję odwiedzin św. Mikołaja w domach dla dzieci
nieuleczalnie chorych, ich zdrowego rodzeństwa oraz rodzeństwa dzieci,
które zmarły.
Zorganizowano przedświąteczną pomoc socjalną dla rodzin w najtrudniejszej
sytuacji ekonomicznej

II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w
aspekcie integracji środowiskowej:
Zorganizowano spotkania i wyjazdy dla rodzin podopiecznych fundacji
(zimowisko w Szczyrku, spotkanie opłatkowe i wielkanocne w klasztorze OO.
Karmelitów Bosych w Krakowie, Powitanie wiosny w Bibliotece Wojewódzkiej
na ul. Rajskiej w Krakowie, Dzień Matki w Tyńcu, organizacja wakacji dla
podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa: rejs statkiem po Wiśle, zajęcia na
sali gimnastycznej, w Parku Wodnym, wizyta w fabryce cukierków, Muzeum
Zoologicznym, zoo, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Fotografii, 3 dniowy
wyjazd do Jałowcowej Góry).
Wyjazd rodzin do Jałowcowej Góry współfinansowała Gmina Miasta Kraków,
w ramach realizacji zleconego zadania publicznego: „Razem damy radę”.

III. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
Wspieranie hospicjum domowego dla dzieci NZOZ „Alma Spei”. Z opieki
korzystało w 2012 roku 38 dzieci. Wszystkie dzieci miały rozpoznane choroby
kwalifikujące do opieki paliatywno-hospicyjnej (choroby nowotworowe, wady
wrodzone,

postępujące

choroby

nerwowo-mięśniowe,

choroby

metaboliczne, uszkodzenia okołoporodowe i in.). 5 spośród nich zmarło.
Współfinansowano

(wspólnie

z

NFZ)

opiekę

lekarską,

pielęgniarską,

rehabilitacyjną, psychologiczną.
Zapewniono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny (koncentratory tlenu,
ssaki, inhalatory, pulsoksymetry, asystory kaszlu, pompy infuzyjne, łóżka
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rehabilitacyjne), materiały medyczne. Utrzymywano 6 samochodów, którymi
zespół hospicyjny dojeżdża do dzieci.
Opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka
dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym rodzeństwem sprawowana
przez pedagoga, pielęgniarkę, przeszkolonych wolontariuszy.
Kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie
chorym dzieckiem i jego rodziną - sfinansowanie udziału w Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej „Pediatryczna opieka paliatywna-problemy stare i
nowe” dla lekarzy i pielęgniarek hospicjum
Szerzenie idei hospicyjnej
•

Przygotowanie i prezentacja

wykładów dotyczących problemów

opieki paliatywnej nad dziećmi (w ramach XXIII sesji naukowej z cyklu
„Etyka

w

medycynie”

wykład

M.

Musiałowicz

„Proces

opieki

paliatywnej jako przygotowanie do śmierci dziecka i przeżywania
okresu

żałoby”,

w

ramach

III Ogólnopolskiego

Szkolenia

„Pielęgniarstwo w mukowiscydozie – opieka paliatywna” wykład J.
Laskowska: „Podstawy opieki paliatywnej nad chorym z przewlekłą
niewydolnością oddechową w domu i w szpitalu”. Wykład dla kleryków
Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Grzegorz
Godawa, M. Musiałowicz, G. Bobek „Spotkanie z Panem Bogiem w
człowieku”)
•

Prowadzenie zbiórki publicznej do puszek po uzyskaniu zgody od
Ministra Spraw Wewnętrznych RP i Wojewody Małopolskiego.

•

Prowadzenie kampanii społecznej “1% By śmiały się do końca” (w
czasie kwest w parafiach, materiały informacyjne w prasie, radio,
plakaty).

•

Propagowanie akcji “Ślub z Sercem”, która jest propozycją dla par
przygotowujących się do ślubu, by zamiast kwiatów poprosiły gości
weselnych o datki na chore dzieci.
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•

Uczestnictwo w rajdzie „Przez Polskę dla polskich hospicjów” i
rozpoczęcie współpracy z Fundacją Babci Aliny działającą na terenie
Wielkiej Brytanii i Polski.

•

Zorganizowanie

obchodów

XX

Światowego

Dnia

Chorego

w

sanktuarium Ecce Homo w Krakowie, połączone z II Koncertem z
Nadzieją.
•

Współorganizacja obchodów Dnia Pamięci Dzieci Nienarodzonych i
Zmarłych w Krakowie na Skałce.

IV. W zakresie promocji i organizacja wolontariatu poprzez:
•

przeprowadzenie

cyklicznych

szkoleń

dla

wolontariuszy,

które

przygotowują do kontaktu z nieuleczalnie chorymi dziećmi
•

czynny udział wolontariuszy we wszystkich działaniach prowadzonych
przez Fundację Alma Spei

•

stałe spotkania wolontariuszy z koordynatorem wolontariatu oraz z
pedagogami, duszpasterzem i psychologiem

•

Organizacja Dnia Wolontariusza

•

Stała

współpraca

Krakowskich:

w

zakresie

promocji

wolontariatu

ze

szkół

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia, II Liceum

Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, Liceum i
Gimnazjum Sióstr Prezentek, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w
Krakowie, młodzież gimnazjalna z Parafii pw. Pana Jezusa Dobrego
Pasterza.
5. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
− Uchwała Zarządu z dnia 07.08.2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki
bezpieczeństwa informacji,
− Uchwała Zarządu z dnia 15.10.2012 r. w sprawie przekazania środków z
wpłat

1%

podatku

za

rok

2011

do

wykorzystania

wskazywanych podopiecznych fundacji „Alma Spei”,

na

rzecz
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− Uchwała Zrządu z dnia 26.11.2012 r. dotycząca zasad obejmowania
opieką fundacyjną.
6.

INFORMACJA

O

WYSOKOŚCI

UZYSKANYCH

PRZYCHODÓW,

Z

WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH W TYM BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU
GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH
ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK
FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU
OSIĄGNIĘTEGO

Z

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

DO

PRZYCHODU

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja

„Alma Spei"

OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ.

uzyskała ogółem

przychody za 2012 r. w

kwocie

1 090 534,56

zł.

Składają się na nie:
• otrzymane darowizny rzeczowe

15 938,50 zł

• otrzymane darowizny pieniężne

551 449,93 zł

• darowizny 1% w ramach ulgi pdof 472 322,77 zł
• otrzymane nawiązki sądowe

2 344,49 zł

• dotacje

5 800,00 zł

• zbiórki publiczne

42 678,87 zł

Ponadto Fundacja „Alma Spei" uzyskała”:
- przychody finansowe w kwocie 8 383,52 zł
- pozostałe przychody w kwocie 417 761,49 zł na które składa się wynik
finansowy z roku 2011 w kwocie 401 522,61 zł oraz pozostałe przychody w
kwocie 16 238,88 zł .
Ogółem przychody fundacji w 2012 r. wyniosły 1 516 679,57 zł.
Fundacja w 2012 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.
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7.INFORMACJA

O

PONIESIONYCH

KOSZTACH

NA:

REALIZACJE

CELÓW

STATUTOWYCH, ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE
ITP.), DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POZOSTAŁYCH KOSZTACH:

Koszty działalności statutowej 940 911,53 zł
Koszty administracyjne

132 233,31 zł

w tym:
•

Zużycie materiałów i energii 14 310,62 zł

•

Usługi obce 110 300,68 zł

•

Podatki i opłaty 207,01 zł

•

Wynagrodzenia wraz z narzutami 6 930,00 zł

•

Pozostałe koszty (poza koszt. dział. oper.) 485,00 zł

Koszty finansowe 57,01 zł
Koszty pozostałe

1 896,93 zł

Razem koszty fundacji w 2012 r. wyniosły 1 075 098,78 zł.
8. DANE O:
A. LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI Z PODZIAŁEM WEDŁUG
ZAJMOWANYCH STANOWISK I Z WYODRĘBNIENIEM OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
W 2012 r. Fundacja zatrudniała:
2 pedagogów
koordynatora wolontariatu
2 duszpasterzy
5 pielęgniarek
psychologa
grafika
informatyka
Fundacja w 2012 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
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B. ŁĄCZNEJ KWOCIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z
PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, Z
WYODRĘBNIENIEM CAŁOŚCI TYCH WYNAGRODZEŃ OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
W 2012 r. Fundacja

wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w

kwocie 15.906,09 zł brutto, w tym:
• wynagrodzenia zasadnicze 15.807,42 zł
• premie 98,67 zł
Fundacja w 2012 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

C.

ROCZNEGO

WYSOKOŚCI

LUB

PRZECIĘTNEGO

MIESIĘCZNEGO

WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH
ORGANÓW

FUNDACJI

DZIAŁALNOŚCIĄ

ORAZ

OSOBOM

GOSPODARCZĄ

Z

KIERUJĄCYM

PODZIAŁEM

NA

WYŁĄCZNIE

WYNAGRODZENIA,

NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA:
Członkowie władz Fundacji (Zarządu i Rady Fundacji) wykonują swoje funkcje
społecznie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Fundacja w 2012 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
D. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA:
W 2012 r. Fundacja

wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-

prawnych w kwocie 85.984,00 zł brutto.

E. UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z PODZIAŁEM
WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW
PRZYZNANIA

POŻYCZEK

ORAZ

U DZIAŁANIA TAKICH POŻYCZEK:

Z

PODANIEM

PODSTAWY

STATUTOWEJ
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Fundacja nie zawierała umów o udzielenie osobom trzecim pożyczek
pieniężnych.

F.

KWOTACH

ULOKOWANYCH

NA

RACHUNKACH

BANKOWYCH

ZE WSKAZANIEM BANKU:
BGŻ S.A 08203000451110000001550700

1 535,94 zł

BGŻ S.A 72203000451110000001594750

0,00 zł

BGŻ S.A rachunki lokat bankowych w łącznej kwocie 300 000,00 zł.

G. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJACH ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM
TYCH SPÓŁEK:
Fundacja w 2012 r. nie nabywała obligacji, akcji, udziałów.

H. NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI
KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE:
Fundacja w 2012 r. nie nabywała nieruchomości.

I. NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH:
Fundacja w 2012 r. nie nabyła środków trwałych.
J. WARTOSCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH

FINANSOWYCH

SPORZĄDZONYCH

DLA

STATYSTYCZNYCH:
Aktywa fundacji na 31.12.2012 wynoszą 496 648,62 zł.
Zobowiązania fundacji na dzień 31.12. 2012 wynoszą 54 205,01 zł.

CELÓW
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K. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZADOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚĆI:
Fundacja zrealizowała zlecone zadanie publiczne: „Razem damy radę” w
dniach 31.08.12 – 02.09.12 w kwocie 5.800,00 zł, w ramach którego Gmina
Miasta Kraków współfinansowała wyjazd rodzin podopiecznych Fundacji do
Jałowcowej Góry.

L.

INFORMACJA

ZOBOWIĄZAŃ

O

ROZLICZENIACH

PODATKOWYCH,

A

FUNDACJI
TAKŻE

Z

TYTUŁU

INFORMACJE

CIĄŻĄCYCH
W

SPRAWIE

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH:
Fundacja zobowiązana jest do złożenia deklaracji CIT-8 za 2012 rok.
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd Fundacji „Alma Spei”:

Małgorzata Musiałowicz ……………………………………..
Anna Niedbała

……………………………………..

