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1. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI:  

 

 

a. Nazwa: Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

„ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

b. Adres siedziby: 04-614 Warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

 

c. Adres fundacji: 04-614 Warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

 

d. Adres do korespondencji: 04-614 warszawa, ul. VI Poprzeczna 24 

 

e. Adres poczty elektronicznej: fundacja.zp@zapewnicprzyszlosc.org.pl 

 

f. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 4 listopad 2010r  

 

g. Numer KRS: 0000369546  

 

h. Numer REGON: 142730599 

 

i. Numer NIP: 9522101590 

 

j. Członkowie Zarządu Fundacji „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ”  

  

Od dnia 06.05.2013r. w skład Zarządu Fundacji „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” wchodzą: 

 

Elżbieta Sowa            - Prezes Zarządu 

Marek Perkowski - Sekretarz Zarządu 

Bożena Kasztalska     - Skarbnik Zarządu 

 

k. Określenie celów statutowych fundacji: podstawowym celem, do którego dąży 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość”, jest stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób 

wychodzących z systemu edukacji 
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2. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI NA  RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH „ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ” 

 

W roku 2016, zadaniem priorytetowym w działalności Fundacji „Zapewnić Przyszłość” był 

udział w pracach zmierzających do zmian w systemie opieki nad osobami niepełnospraw-

nymi. Zmian zgodnych z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, którą to Konwencję, 

Polska ratyfikowała w 2012r.  

  

Cele i zasady działania Fundacji 

 

Celami Fundacji są: 

 

1. działalność na rzecz dobra niepełnosprawnych i nieporadnych życiowo dzieci, młodzie-

ży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

2. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ze wszelkimi dys-

funkcjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi na każdym etapie życia, 

3. niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom wy-

chowującym dzieci i osoby niepełnosprawne, oraz wyrównywanie życiowych szans tych 

rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności 

w życiu i lepszej jakości ich życia, 

4. działalność charytatywna na rzecz niepełnosprawnych oraz nieporadnych życiowo dzie-

ci, młodzieży, osób dorosłych, a także ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

5. ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci młodzieży, osób do-

rosłych oraz ich rodzin, 

6. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowot-

nych w dziedzinach związanych z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i psy-

chiczną, poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych, 

7. nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie niepełnosprawnych dzieci, mło-

dzieży, osób dorosłych, 

8. upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, 

ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i 

osobom dorosłym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz 

rodziców, opiekunów i bliskich oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełno-

sprawnymi, 

9. przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających niepełnosprawnym 

dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabi-

litacji oraz wsparcia dla niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo, ich rodzin i opie-

kunów, 

10. zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej i psychicz-

nej, 

11. wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego niepełnosprawnych dzieci, mło-

dzieży i osób dorosłych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu 

wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samo-

dzielności i niezależności życiowej, 

12. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, kształcącym się w 

masowych, integracyjnych i specjalnych placówkach oświatowych, w nauce i adaptacji 

do środowiska osób sprawnych oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych 

środowisk, 

13. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym opuszczającym placówki te-

rapeutyczne, lecznicze i edukacyjne, 
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14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających 

bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 

15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki niepełnosprawnych 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób 

niepełnosprawnych, 

17. działalność w zakresie ochrony środowiska, propagowanie postaw proekologicznych 

wśród niepełnosprawnych i ich rodzin, prowadzenie badań nad wpływem zanieczysz-

czenia i skażenia środowiska na zwiększenie się populacji osób niepełnosprawnych a 

także wspieranie inwestycji ekologicznych,  

18. propagowanie zdrowej żywności oraz stosowania diet we wspomaganiu rehabilitacji, a 

także promowanie życia zgodnego z naturą, 

19. organizowanie, wspieranie i prowadzenie działalności innowacyjnych i technicznych 

wykorzystujących nowe technologie w tym informatyczne i elektroniczne pomagające 

usprawnić funkcjonowanie i komunikację osób niepełnosprawnych, 

20. działalność zmierzająca do likwidacji barier architektonicznych, 

21. upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w 

odniesieniu do osób niepełnosprawnych, 

22. działalność na rzecz poszanowania godności osób niepełnosprawnych, ich prawa do 

godnego życia, nauki, pracy, wypoczynku, a także promowanie i podnoszenie statusu 

osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, 

23. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na 

temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej niepełnosprawnych 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, w tym kształ-

towanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełno-

sprawnych i ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

24. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii osób 

niepełnosprawnych, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

 

Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność i współpracować z innymi 

osobami prawnymi lub fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji 

„Zapewnić Przyszłość”. 

 

 

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ: 

 

1. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla niepełnospraw-

nych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zapewniających pobyt dzienny jak i całodobo-

wą opiekę, 

2. organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni spe-

cjalistycznych, poradni diagnostycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób 

niepełnosprawnych, 

3. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, oraz specjalnych 

placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – 

rehabilitacyjnych i szkolno – wychowawczych, placówek wczesnego wspomagania roz-

woju, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w 

tym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 

4. organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycz-

nych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadcze-

nie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, zdrowot-

nych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy 

osobom niepełnosprawnym i wymagającym opieki, 
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5. świadczenie usług domowych, również dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych pozostających poza opieką placówek leczniczo-rehabilitacyjno-

edukacyjnych, 

6. przewóz osób niepełnosprawnych, ułatwiający im życie i funkcjonowanie w społeczeń-

stwie, dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych do prowadzonych 

na ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeutycznych, 

7. inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany 

doświadczeń i informacji dla rodzin niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, oraz doro-

słych, ich opiekunów i bliskich, 

8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia 

dla rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich, 

9. udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom 

dorosłym w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach 

medycznych, 

10. pomoc finansową i rzeczową rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, znajdu-

jących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom, 

11. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

12. spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje, konferencje, 

wykłady, dyskusje, warsztaty, 

13. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, 

kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilita-

cji, edukacji i terapii dla osób zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i 

wszelką pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ich rodzi-

nom i opiekunom, 

14. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, 

udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niepeł-

nosprawnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników dla rodzin nie-

pełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także gromadzenie wszelkiej do-

kumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statu-

towych fundacji, 

15. prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej 

dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, 

16. poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności zawo-

dowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

17. poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania 

umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy, 

18. organizowanie, prowadzenie, wspieranie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specja-

listycznych i ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, rekreacji, rehabili-

tacji dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz  dorosłych, poza miejscem ich sta-

łego pobytu, 

19. organizowanie otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych form 

usprawniania fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem niepełnosprawnych, 

20. organizowanie wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, dla osób niepełnospraw-

nych, ich rodzin, opiekunów i bliskich, 

21. organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z twórczo-

ścią osób niepełnosprawnych, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat ich 

twórczości, 

22. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integra-

cyjnych, 

23. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych fun-

dacji, 
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24. współpracę z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie służącym oso-

bom niepełnosprawnym, w tym wspieranie i umożliwianie spełniania kultu i praktyk re-

ligijnych osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie 

oraz mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się, 

25. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo, materialnie) innych organizacji poza-

rządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,  

26. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na 

temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji życiowej i społecznej, 

27. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej, 

28. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między-

narodowej osób niepełnosprawnych, 

29. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych. 

 

 

3. OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ FUNDACJĘ W 2016 ROKU:  

 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Fundacja „Zapewnić Przyszłość” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

W 2016 roku, Fundacja „Zapewnić Przyszłość” kontynuowała działania zapoczątkowane w 

poprzednich latach. 

W 2016 roku, przedstawiciele Fundacji brali udział w cyklicznych spotkaniach FORUM 

INICJATYW OzN, a także byli stałymi uczestnikami comiesięcznych spotkań organizacji 

pozarządowych zrzeszonych w Komisji Dialogu Społecznego (KDS) ds. osób niepełnospraw-

nych. 

Na spotkaniach FORUM, omawiane były tematy dotyczące poznania potrzeb OzN w celu 

zapewnienia tym osobom godnego życia po utracie bliskich m.in.: zapewnienia 

bezpieczeństwa finansowego OzN i stworzenia tzw. kręgów wsparcia dla OzN w naturalnym 

środowisku (sąsiedzi, rodzina, przyjaciele). 

 

W 2016 roku, przy KDS ds. OzN działały 4 zespoły robocze, w pracach których to zespołów 

brali udział członkowie Fundacji „Zapewnić Przyszłość”. Były to następujące zespoły: 

 

1. Zespół ds. transportu OzN w Warszawie 

2. Zespół ds. małych form mieszkaniowych przeznaczonych dla OzN 

3. Zespół ds. dziennych ośrodków wsparcia, dla osób wychodzących z systemu edukacji 

4. Zespół ds. AOON (ds. Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej) 

 

Każdy z w/w zespołów, wypracował konkretne postulaty, których celem jest poprawa 

warunków życia OzN. 

 

I tak: 

 

Ad. 1. Zespół pracował nad zmianą regulaminu przewozów ON i odpłatnością za kurs. Praca 

Zespołu jest kontynuowana w 2017r  

 

Ad. 2. Spotkania miały miejsce w różnych placówkach na terenie Warszawy przeznaczonych 

i przystosowanych do całodobowego pobytu ON. Były to: 

- mieszkania treningowe, gdzie ON może przebywać i uczyć się samodzielności przez 

określony czas (od 1-2 m-cy do nawet 1 roku. Są to mieszkania na ul. Powązkow-

skiej i na ul. Kłobuckiej), 

- mieszkania/domy pobytu całodobowego - małe, przeznaczone dla kilku ON (4-8 

osób: mieszkanie na ul. Hożej, dom na ul. Mysłowickiej. Tutaj, 22.04.16r, Pani 

minister Bojanowska spotkała się z organizacjami pozarządowymi), 

- odwiedziliśmy też dom, budowany od 17 lat przez Fundację MALWA, w którym 

zamieszka ok. 30 osób. 
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Wniosek płynący z tych spotkań to: 

konieczność powoływania małych, o charakterze rodzinnym, domów pobytu całodobowego 

dla ON, w których osoby te będą miały zapewnione bezpieczeństwo i godne dożywocie. 

 

Ad. 3. Zespół ds. Dziennych Ośrodków Wsparcia zwrócił uwagę na ogromny deficyt takich 

placówek. Placówki, które odwiedziliśmy – placówka prowadzona przez Stowarzyszenie 

„Tęcza” na ul. Leonarda oraz placówka prowadzona przez Stowarzyszenie „Maja” na ul. 

Meander – są placówkami, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu, a jednocześnie 

pozwalają zachować umiejętności nabyte podczas pobytu w szkole. Niestety takich 

ośrodków brakuje. Osoby, które wychodzą z systemu edukacji, są zmuszone pozostać w 

domu, ponieważ nie ma dla nich miejsc w istniejących placówkach, są umieszczane na 

listach rezerwowych, a czas oczekiwania na miejsce jest bardzo długi. W bardzo trudnej 

sytuacji pozostają osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby ze spektrum 

autyzmu. W/w osoby mają niewielkie szanse na uczestniczenie w zajęciach będących 

kontynuacją nauki. 

Na spotkaniu z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem, Pełnomocnikiem Rządu ds. ON, 

wręczyliśmy pismo, w którym proponujemy stworzenie domów typu D – dla autystów i 

domów typu E – dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Zaproponowaliśmy też 

zmiany w systemie finansowania takich ośrodków. 

 

Ad. 4. Zespół ds. AOON pracował nad: 

- przedstawieniem międzynarodowych standardów wsparcia ON stosowanych w 

krajach UE 

- opracowaniem procedur umożliwiających wdrożenie modelu niezależnego życia ON 

- umożliwieniem ON aktywnych działań i realizacji własnych celów, a w konsekwencji 

aktywny udział w życiu społecznym. 

 

Dokument, nad którym pracowaliśmy definiuje adresatów usługi, zawiera sprecyzowanie 

celu i zakresu usługi asystenta osobistego oraz określa kompetencje Asystenta Osobistego 

Osoby Niepełnosprawnej. 

 

Przedstawiciele Fundacji „Zapewnić Przyszłość” brali również aktywny udział w spotkaniu, 

zorganizowanym w dniu 23.03.2016r przez URM, które dotyczyło powołania Rady 

Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgłaszaliśmy uwagi dotyczące konkursów przeznaczonych 

dla organizacji pozarządowych, które prowadzą placówki dziennego pobytu dla ON. 

Zwracaliśmy uwagę na jednoroczny okres ich trwania, co powoduje utratę płynności 

finansowania ich działalności. 

09.05.2016r byliśmy obecni w Sejmie, na spotkaniu organizacji pozarządowych z posłanką 

partii „Nowoczesna”, Panią Kornelią Wróblewską. Tematem spotkania było utworzenie 

wspólnego frontu działań na rzecz poprawy systemu obejmującego ON. 

 

W 2016r., Fundacja „Zapewnić Przyszłość” była organem prowadzącym Terapeutyczny Klub 

Absolwenta Bełska. 

 

 

4. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUT-

KACH FINANSOWYCH 

 

W oparciu o umowę nr PS/B/VI/3/3/110/2016 zawartą w dniu 25 marca 2016r 

pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Fundacją na Rzecz Niepełnosprawnych 

Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość” było prowadzone w okresie od 

10.03.2016 do 31.12.2016r zadanie publiczne pt. ”Terapeutyczny Klub Absolwenta 

Bełska”. 

 

Głównym celem tego zadania było: 

1. przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu dorosłych osób niepełnosprawnych intelektual-

nie z ograniczeniami w funkcjonowaniu i małej samodzielności 

2. zapewnienie dalszego ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez 

spotkania w Klubie z innymi osobami, głównie rówieśnikami 

3. nabywanie przez nich dalszych umiejętności samodzielnego funkcjonowania m.in. 

poprzez treningi samoobsługi 
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4. nabywanie nowych kompetencji oraz utrwalanie już nabytych umiejętności poprzez 

usprawnianie fizyczne, psychiczne i intelektualne w czasie indywidualnych i grupo-

wych zajęć rehabilitacyjnych, zajęć usprawniających komunikację, sprawność 

intelektualną i manualną itp. 

5. wsparcie dorosłych ON i ich rodzin, poprzez odciążenie rodzin borykających się z 

problemami niepełnosprawności ich bliskich, od konieczności organizowania dla nich 

wyspecjalizowanej opieki . 

 

W zajęciach Klubu uczestniczyło 6 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie o 

sprzężonych niepełnosprawnościach z ograniczeniami w funkcjonowaniu i niskiej 

samodzielności w wieku 25-32 lat. 

 

Zajęcia w Klubie odbywały się 3x w tygodniu w godzinach popołudniowych. W projekcie było 

zatrudnionych 9 terapeutów specjalistów, 2 asystentów i 2 wolontariuszy. 

Odbyło się 600 godzin zajęć z terapeutami różnych specjalności oraz 600 godzin zajęć 

asystenckich i 75 godzin pracy wolontariuszy. 

 

Zajęcia w Klubie były zajęciami zarówno indywidualnymi jak i grupowymi. 

 

Zajęcia indywidualne były dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników. Zajęcia 

odbywały się wg ustalonego grafiku i prowadzili je odpowiedni terapeuci specjaliści przy 

wsparciu 2 asystentów i 1 wolontariusza. 

Zajęcia indywidualne to zajęcia z logopedii, zajęcia z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjne i 

rewalidacyjno-kompensacyjne. 

 

Zajęcia grupowe, które były realizowane w projekcie, to: 

- zajęcia grupowe usprawniające 

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii ręki 

- zajęcia gospodarcze 

- zajęcia muzyczno-ruchowe. 

 

Podczas zajęć grupowych, realizowane były różnego rodzaju zajęcia związane z aktualnymi 

wydarzeniami, np. spotkania Wielkanocne, święto 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 

koniec roku szkolnego, święto 11 listopada, Mikołajki, Wigilia. 

 

W czasie trwania projektu zostały zrealizowane 3 przedstawienia: 

- w czerwcu – na zakończenie roku szkolnego przedstawienie pt. „W naszym Klubie 

fajnie jest”. Pokazano widzom co jest realizowane w Klubie i w jakich zajęciach 

uczestnicy biorą udział 

- w październiku – przedstawienie pt. „Przeżycia Ciekawskiego Kota”, które pokazało, 

że w Klubie jest bezpiecznie i wesoło, a wielki świat niesie ze sobą dużo zagrożeń 

- w grudniu – przedstawiliśmy Jasełka 

 

Na w/w przedstawieniach byli obecni zaproszeni goście z Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych m.st. Warszawy, uczniowie zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewa-

lidacyjnych (Klub korzysta z bazy lokalowej Zespołu placówek) oraz kierownicy zaprzy-

jaźnionych placówek terapeutycznych. 

 

Podczas trwania projektu, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, przeprowadziło 1 

kontrolę, dotyczącą prowadzenia zadania zgodnie z założeniami projektu i prawidłowego 

wydatkowania środków publicznych. 

Wyniki kontroli były pozytywne. Jedynym zaleceniem była aktualizacja ankiet wstępnych 

uczestników. Projekt został rozliczony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w 

określonym umową terminie.  
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5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

 

Przychody osiągnięte w roku 2016 to: 

 

darowizny - 3 140,00 zł 

dotacje (umowa nr PS/B/VI/3/3/110/2016) - 43 700,00 zł 

pozostałe przychody - 11 532,38 zł 

przychody finansowe - 60,42 zł 

Razem - 58 432,80 zł 

5.a  Zysk z działalności statutowej 

 

zysk z działalności statutowej - 4 441,50 zł 

 

 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach: 

 

Koszty poniesione w roku 2016 to: 

 

koszty działalności statutowej - 53 991,30 zł 

w tym prowadzenie Terapeutycznego 

Klubu Absolwenta Bełska: 

  

koszty wynagrodzeń merytoryczne - 35 925,00 zł 

koszty wynagrodzeń obsługi zadania - 11 200,00 zł 

koszty biurowe i eksploatacyjne - 2 400,00 zł 

koszty faktur zakupowych (zakup 

artykułów do przeprowadzenia zajęć w 

Klubie) 

- 2 266,17 zł 

 

7. Działalność gospodarcza: 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

8. Dane o zatrudnieniu w fundacji: 

 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę 

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie. 

 

9. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:  

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja „Zapewnić Przyszłość” realizowała zadanie publiczne 

pt. ”Terapeutyczny Klub Absolwenta Bełska”. 

W projekcie, zgodnie z warunkami zawartej umowy nr PS/B/VI/3/3/110/2016, na 

umowę zlecenie było zatrudnionych: 

9 terapeutów specjalistów, 2 asystentów, 1 koordynator projektu i 2 wolontariuszy.  

Terapeuci mieli stawkę 43,00 zł/godz. brutto, asystenci – 15,00 zł/godz. brutto, koordynator 

projektu 1100,00 zł/m-c, usługa księgowa – 1600,00 zł/rok. 

 

10. Fundacja nie udzielała pożyczek. 

 

11. W 2016r Fundacja posiadała: 

 

Konto bankowe w Volkswagen Bank Direct, które służyło do obsługi zadania publicznego  

pt. ”Terapeutyczny Klub Absolwenta” 

Stan konta na dzień 31.12.2016r = 8 274,86 zł 

Konto bankowe w Raiffeisen Polbank, które służy do bieżącej obsługi Fundacji „Zapewnić 

Przyszłość” 

Stan konta na dzień 31.12.2016r = 7 957,70 zł 
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12. Fundacja nie posiada obligacji. 

 

13. Fundacja nie nabyła akcji. 

 

14. Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

15. Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują . 

 

16. Należności nie występują. 

 

17. Kapitał założycielski fundacji to 2 000,00 zł. 

 

18. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

19. Rozliczenia międzyokresowe nie występują . 

 

20. Podatek dochodowy - nie występuje. Jednostka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego 

z uwagi na działalność statutową zgodnie z art.17.ust.1 pkt.4 ustawy o CIT. 

 

21. Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8. 

 

22. Fundacja w okresie od 10.03.2016r do 31.12.2016r zrealizowała zadanie pu-

bliczne nr PS/B/VI/3/3/110.2016 zlecone przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym 

Fundacja rozliczyła się z jego realizacji. 

 

 

Warszawa, dn. 12.06.2016r 

 

 

 

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd: 

 

 

Prezes Fundacji „Zapewnić Przyszłość”  - Elżbieta Sowa  

Sekretarz Fundacji „Zapewnić Przyszłość”  - Marek Perkowski 

Skarbnik Fundacji „Zapewnić Przyszłość”  - Bożena Kasztalska 

 


