Sprawozdanie z działalności
Fundacji NASZ ŚLĄSK im. Gen. J. Ziętka
w 2015 roku
W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich,głównym celem realizowanym przez organizację była
pomoc finansowa i rzeczowa dzieciom, młodzieżyoraz osobom niepełnosprawnym i znajdującym się
w trudnej sytuacji,a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i rozwoju gospodarczego.
Przychody z działalności w roku 2015 wyniosły 886.427,71 zł, w tym:
•

z działalności statutowej - 792.930,72 zł,

•

z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 84.604,08 zł

•

przychody finansowe 8.892,01 zł

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 795.556,11 zł,a koszty administracyjne, zużycie
materiałów i usługi obce stanowiły kwotę 11.631,80 zł. Razem koszty stanowiły kwotę 801.372,21 zł.W
roku 2015wystąpiła więc nadwyżka przychodównad kosztami w kwocie 85.055,50 zł, która rozliczona
zostanie jako zwiększenie funduszu statutowego.
Fundacja pozyskuje środki na prowadzenie działalności z odpisu 1 % podatku, darowizn oraz
z prowadzonej akcji Złombol i balu charytatywnego.
Z uwagi na fakt, iż fundacja nie zatrudnia pracowników, władze fundacji nie pobierają wynagrodzenia,
koszty administracyjne są niewielkie i dzięki temu wszystkie pozyskiwane środki można przeznaczyć
na realizację celów statutowych. Koszty administracyjne to wynagrodzenie dla biura rachunkowego
oraz wydatkowane na organizację balu charytatywnego.
W 2015 roku pomocą objęto:

Lp.
1
2
3
4

Obdarowany
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Bytomiu
Ośrodek Wsparcia Rodziny Chorzów
Dom Dziecka w Chorzenicach

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół
5 Opiek.-Wych. Nr 1 w Sosnowcu
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
6 Zawierciu
Razem

Kwota
8 376,43
75 099,24
64 176,01
58 407,97
61 250,73
56 963,09
382 681,44

Kwota 382.681,44 zł stanowi wartość całkowitą pomocy, która została przekazana w postaci
rzeczowej powyższym placówkom w 2015 roku.

1

Ponadto sfinansowano wyjazdy kolonijne wychowankom domów dziecka:
Miejscowość

Władysławowo
Zakopane
Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra
Sianożęty

Termin

28.06-11.07
10.07-20.07
11.07-24.07
25.07-14.08
31.07-13.08

DD

Zawiercie
Gorzyczki
Chorzenice
Zabrze
Lubliniec
Mysłowice
Zabrze

aneks Sianożęty
31.07-13.08
Sianożęty
Sianożęty

14.08-27.08
18.08-27.08

aneks Sianożęty

16.08-27.08

Brenna

wrzesień

Katowice
Sosnowiec

Liczba

Wychow.

28
20
35
45
16
11
13

2
2
3
3

Kwota

44 688,00
15 900,00
55 965,00
89 955,00
64 311,00

1

1 649,00

20
24

31 980,00
38 376,00
8 640,00

Bytom

37

4

32 893,00

250

14

384 357,00

Przez okres 6 miesięcy finansowano rehabilitację czworga niepełnosprawnych dzieci, przez cały 2015
rok finansowano wizyty lekarskie, zakup środków pielęgnacyjnych, zabawek edukacyjnych i odzieży
dla

niepełnosprawnego dziecka, zakupiono piłki do siatkówki dla szkoły w Katowicach, paczki

mikołajowe

dla ubogich uczniów szkół podstawowych z terenu parafii

Krzyża Świętego

w Siemianowicach, dofinansowanowyjazd wakacyjny dla dzieci zubogich rodzin w ramach akcji Dzieci
Maryi, przekazano środki na zakup protezy dla osoby, którautraciła obie nogi skutkiem choroby
nowotworowej, ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników organizowanego dla dzieci z domów
dziecka ogólnopolskiego turnieju futsal,nagrody dla dzieci i młodzieży startującej w IV Katowickich
Biegach Przełajowych, nagrody dla zwycięzców dziecięcego turnieju szachowego organizowanego
w Miejskim Domu Kultury w Orzeszu,kilkakrotnie dofinansowano spektakle teatralne dla chorych
dzieci – pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dofinansowano zakup zintegrowanego
systemu higieny osobistej dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, zakup pianina dla
Stowarzyszenia Terra Artis, przekazano darowiznę organizację zajęć sportowych dla dzieci oraz na
fundusz stypendialny dla zdolnych studentów.
Realizując działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej przekazano darowiznę w kwocie
30.000,- zł na rzecz Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, a realizując prowadzenie działań na rzecz
rozwoju kultury i sztukiwydano książkę Henryka Tomanka p.t. „Zawsze obcy” poświęconą historii
Katowic.

Prezes Zarządu Roman Łuczak
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