Sprawozdanie z działalności
Fundacji NASZ ŚLĄSK im. Gen. J. Ziętka
w 2016 roku
W roku 2016, 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 2016 wyniosły 1.168.202,79 zł, w tym:
•

z działalności statutowej - 1.162.112,74 zł,w tym z odpisu 1 % podatku dochodowego od
osób fizycznych 98.469,90 zł

•

przychody finansowe 6.090,05zł

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 872.245,44 zł,a koszty administracyjne, zużycie
materiałów i usługi obce stanowiły kwotę 2.511,25 zł. Razem koszty stanowiły kwotę 874.816,69 zł.
W roku 2016wystąpiła więc nadwyżka przychodównad kosztami w kwocie 293.386,10 zł, która Zarząd
wnioskuje rozliczyć 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 wszystkie pozyskiwane środki można przeznaczyć na realizację
celów statutowych. Koszty administracyjne to wynagrodzenie dla biura rachunkowego oraz
wydatkowane na organizację balu charytatywnego.
W 2016 roku pomocą objęto następujące placówki:

Lp

1
2

Data

Nazwa placówki

4.02.2016 Powiatowa Placówka OpiekuńczoWychowawcza
Centrum Administracyjne Obsługi
4.03.2016 Placówek OpiekuńczoWychowawczych

Miejscowość

Kwota

CzerwionkaLeszczyny

54 655,09

Kłobuck

56 592,42

3

4.03.2016

Placówka OpiekuńczoWychowawcza "Amicus"

Częstochowa

50 013,02

4

2.03.2016

Placówka OpiekuńczoWychowawcza "Przystań"

Dąbrowa
Górnicza

52 425,48

5

4.02.2016

Placówka Pieczy Zastępczej
"Kwadrat"

Tychy

45 821,13

Placówka OpiekuńczoWychowawcza

Blachownia

49 886,00

6

5.02.2016

Razem

309 393,14

1

Kwota 309.393,14 zł stanowi wartość całkowitą pomocy, która została przekazana w postaci
rzeczowej powyższym placówkom w 2016 roku. Pomoc tę stanowiły meble, sprzęty RTV i AGD, sprzęt
sportowy, środki czystości i inne.
Ponadto sfinansowano wyjazdy kolonijne oraz wycieczki wychowankom domów dziecka:

Miejscowość

Jastrzębia Góra
Krynica Morska
Jastrzębia Góra
Jastrzębia Góra

Termin

Liczba
dzieci

DD

Amicus Częstochowa
Przystań Dąbrowa Górnicza
PPOW Czerwionka Leszczyny
09.07-20.07
POW Blachownia
02.08-15.08 Kłobuck
PDDZ Gorzyczki
03.08-16.08
PPZ Kwadrat Tychy

29
20
15
31
54
23
26
198

20.07-02.08

Wychow.

Kwota

3

82 271,00

3

73 554,00

3

90 666,00

3

82 271,00
328 762,00

Wycieczki
Kotlina Kłodzka

20-21.06

Dom Dziecka Tęcza w Katowicach

30

6

10 317,00

Kotlina Kłodzka
Bochnia

07-08.07
13-14.07

Dom Dziecka w Gliwicach
Dom Dziecka w Gorzyczkach

35
25
90

5
5

11 388,00
8 623,00
30 328,00

Ponadto za kwotę 7610,- zł sfinansowano rehabilitację trojga niepełnosprawnych dzieci, przez cały
2016 rok finansowano wizyty lekarskie, zakup środków pielęgnacyjnych, zabawek edukacyjnych i
odzieży dla niepełnosprawnego dziecka, dofinansowano leczenie czworga ciężko chorych dzieci za
kwotę 6500,- zł, sfinansowano paczkimikołajowe dla ubogich uczniów szkół podstawowych z terenu
parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach, dofinansowanokwotą 6.000,- zł wyjazd 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 V Katowickich Biegach Przełajowych, kilkakrotnie dofinansowano
spektakle teatralne dla chorych dzieci – pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
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 sztukisfinansowano wydanie płyty zespołu Oscilatte za kwotę 3.000,- zł.
Prezes Zarządu Roman Łuczak
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