FUNDACJA WYSPA SKARBÓW.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2016 ROK. (merytoryczne)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WYSPA SKARBÓW
za okres 28.02.2017 do 31.12.2017

1. Dane dotyczące Fundacji
1.1
1.2
1.3
1.4

Nazwa Fundacji: WYSPA SKARBÓW
Siedziba i adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 23
Data wpisu w KRS 28.02.2017rok
Dane:

REGON: 366666327
NIP: 9571092187
KRS: 0000665780





1.5 Dane dotyczące członków Zarządu:
 Sabina Lach-Ruszkowska - Prezes Fundacji, 80-577 Gdynia, ul. Solna 38 B-2
Zacisze 24
1.6 Cele statutowe Fundacji:

Organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego osobom chorym i
niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z różnego rodzaju wadami
rozwojowymi lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z deficytami psychofizycznymi,
trudno uleczalnymi chorobami oraz w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą.



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Opis głównych zdarzeń prawnych:
2.1 Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania
życia dzieci, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym,


Wspieranie działań prowadzących do wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.



Finansowanie operacji i leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych, zakup niezbędnego sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego, leków i środków medycznych dla dzieci znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej i materialnej,



Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe szpitali pediatrycznych i placówek medycznych oraz
podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży
realizującym cele Fundacji,



Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, wczesnej
diagnostyki, akcji szkoleniowych i informacyjnych zwłaszcza w zakresie schorzeń neurologicznych i wad
wrodzonych, dzieci urodzonych przed terminem, schorzeń kręgosłupa,



Działalność edukacyjną, psychoterapeutyczną, wydawniczą na rzecz środowiska rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia wychowawczego,



Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i
praktyki rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych,



Organizowanie lub wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe konferencji, szkoleń, sympozjów i
seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin,



Organizowanie lub wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe imprez kulturalnych, turystycznych
i sportowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.



Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci niepełnosprawnych,



Wydawanie i rozpowszechnianie, w tym sprzedaż wydawnictw, pomocy edukacyjnych, zabawek dla
dzieci niepełnosprawnych,
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Sprzedaż i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń ułatwiających porozumiewanie się, naukę
i samoobsługę przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów,



Promocję i organizację wolontariatu oraz wspólnot lokalnych w tym szczególnie rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi,



Współpracę z organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi cele Fundacji,



Podejmowanie i wspieranie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji.

2.2 Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
W 2017 roku na konto wpłynęły darowizny w wysokości 2095,00 zł.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi poniższą działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do statutowej:


Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;



Pozostałe drukowanie
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Produkcja gier i zabawek
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i
drobnych wyrobów metalowych
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich,
obuwia i artykułów skórzanych
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność pomocnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Działalność organizatorów turystyki
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Opieka dzienna nad dziećmi
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Pozostała działalność związana ze sportem
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki






























4. Uchwały Zarządu Fundacji.
Zarząd Fundacji nie podejmował w 2017 roku uchwał.

5. Informacja o uzyskanych przychodach.
W 2017 roku Fundacja odnotowała przychody w wysokości 2095,00zł.

6. Informacja o poniesionych kosztach:
a)
b)
c)
d)

Realizacja celów statutowych:
0,00 złotych
Administracja:
0,00 złotych
Działalność gospodarcza:
0,00 złotych
Pozostałe koszty:
607,50 złotych
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7. Dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Liczba osób zatrudnionych w fundacji: 0
Wynagrodzenia:
0,00 złotych
Wynagrodzenia dla członków organów fundacji: 0,00 złotych
Umowy zlecenia
0,00 złotych
Udzielone pożyczki przez fundację:
0,00 złotych
Kwoty na rachunkach bankowych:
11 487,50 złotych
Wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji:
0,00 złotych
Nabyte nieruchomości: 0
Nabyte pozostałe środki trwałe: 0
Wartość aktywów fundacji:
11,487,50 złotych
Wartość zobowiązań fundacji:
0,00 złotych

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Zlecenia powyższe w 2017 roku nie wystąpiły.

9. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych:
W 2017 roku zobowiązania podatkowe wyniosły 0,- złotych.

Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
W 2017 roku nie składano deklaracji podatkowych.

10. Dane pozostałe:






Przeprowadzono akcję zbiórki rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci potrzebujących sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego
Objęcie opieką dziecka niepełnosprawnego, pomoc w zorganizowaniu i finansowaniu długotrwałej
rehabilitacji
Przeprowadzenie akcji zbiórki rzeczowej Rodzinie dziecka niepełnosprawnego

Informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W 2017 roku nie była przeprowadzana w fundacji kontrola.

12.06.2018 rok …………….……………….…………….
Prezes Fundacji
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