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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI FENIX – "Powstań do życia" za 2013 rok

I. DANE FUNDACJI

1. Informacje o Fundacji

Fundacja Fenix - „Powstań do życia” z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. XXX lecia 60
ustanowiona została aktem notarialnym spisanym w dniu 25.10.2012 roku przez Katarzynę
Bosowską, zwaną „Fundatorem” i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000447093 oraz otrzymała numer
Regon: 243155875. Numer Identyfikacji Podatkowej to: 6472566692. Fundacja rozpoczęła
działalność 10.01.2013 roku.
2. Organy Fundacji


Zarząd



Rada Fundacji.

Zarząd jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Katarzyna Bosowska.
Członkami Rady Fundacji są Małgorzata Niezgoda-Kubla oraz Anna Gałązka-Sztajer.
II. ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
1. Cele statutowe Fundacji
Celem statutowym Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna

i

profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze
środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom
osiągnięcie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do
godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć
natężenie zjawisk „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę
patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).
Celami szczegółowymi Fundacji są:


stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju

umożliwiających pokonywania obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych

i

społecznych) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie,
bezradności życiowej rodziców,


działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach
bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych
społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej, dorosłego życia,



stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego,



podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią
społeczną – dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia,



integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi i młodzieżą z rodzin
prawidłowo funkcjonujących,



niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom podejmującym leczenie na terapiach
odwykowych otwartych w oddziałach zamkniętych jak i po jej zakończeniu,



świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób współuzależnionych w trakcie terapii ich
bliskich,



niesienie pomocy społecznej rodzinom osób uzależnionych i współuzależnionych w trakcie i
po terapii odwykowej,



prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy o chorobie alkoholowej i jej
skutkach,



działalność na rzecz alkoholików w zakresie szkoleń zawodowych, pomocy w poszukiwaniu
pracy, rozwiązywania problemów po ukończeniu terapii odwykowej,



przeciwdziałanie patologiom społecznym,



działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe,



działalność w zakresie integracji i organizacji czasu wolnego dla alkoholików i ich rodzin,



działalność w zakresie poradnictwa prawnego w sprawach żywotnych dla alkoholików i ich
rodzin.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji
młodzieży),



finansowanie kursów językowych dla swoich podopiecznych,



organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia),



finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,



zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców- działającego w kierunku przekonania
rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną
rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej,



organizowanie i udział w finansowaniu akcji pomocy dla alkoholików przed, w trakcie i po
zakończeniu terapii odwykowej,



pomoc alkoholikom w trakcie terapii odwykowej w zakupie środków czystości, odzieży,
materiałów biurowych do nauki,



dofinansowanie działalności rekreacyjnej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,



zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci alkoholików,



fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci alkoholików



organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla
dzieci i młodzieży,



organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego

i

psychicznego wspierania osób współuzależnionych,


organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie
trzeźwości,



upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie
szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych czynnego
uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,



organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,



organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.

2. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym
W ramach działalności statutowej Fundacja przeprowadziła szereg projektów i zadań jednorazowych
skierowanych dla pojedynczych odbiorców lub małych grup:
a) bezpłatne korepetycje,
b) zakup podręczników i pomocy szkolnych,
c) organizacja kuligu,
d) organizacja wyjazdu na lodowisko,
e) organizacja wyjazdu na narty,
f) organizacja licznych wyjazdów na basen,
g) bezpłatne konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne,
h) doraźna pomoc finansowa,

i) zakup medykamentów,
j) zakup abonamentów obiadowych,
k) indywidualne wyjazdy w małych grupach.
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
IV. WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
1. Uchwała nr 1/2014 Rady Fundacji FENIX- „Powstań do życia” z dnia 30 czerwca 2014 r.

w

sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała nr 2/2014 Rady Fundacji FENIX- „Powstań do życia” z dnia 30 czerwca 2014 r.

w

sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok obrotowy 2013.
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
W 2013 roku Fundacja uzyskała przychody w wysokości 136.429,51 zł, w tym:


z tytułu otrzymanych darowizn:

50.529,51 zł



z tytułu otrzymanych dotacji:

85.900,00 zł

VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W 2013 roku Fundacja poniosła koszty o łącznej wysokości 117.355,52 zł, w tym:


na realizację celów statutowych: 104.356,59 zł



na administrację: 12.998,93 zł

VII. INFORMACJA O KONTACH BANKOWYCH FUNDACJI
Fundacja posiada konto bankowe:
Bank Millennium
nr konta 59 1160 2202 0000 0002 3234 6364
Na dzień 31.12.2013 roku na rachunku bieżącym ulokowane były środki w wysokości 22.774,31 zł.

VIII. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
1. Informacje o zatrudnieniu:
Na dzień 31.12.2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
2. Informacje o wynagrodzeniach:

400,00 zł

Wynagrodzenia brutto, w tym:


z tytułu umów o pracę:



z tytułu umów cywilnoprawnych:

0,00 zł
400,00 zł

Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń. Prezes Zarządu oraz Członkowie
Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z racji pełnionych funkcji.
IX.

DANE

O

DZIAŁALNOŚCI

ZLECONEJ

FUNDACJI

PRZEZ

PODMIOTY

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
W 2013 roku Fundacja zrealizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe:
1. „Trzeźwe wakacje” - dotacja z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na organizację letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. W ramach
zadania zorganizowano trzydniowy obóz terapeutyczny, trzy jednodniowe wycieczki oraz rajd
rowerowy.
2. „Warsztaty i zajęcia profilaktyczne” - dotacja z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na
organizację zajęć profilaktycznych o charakterze uniwersalnym dla grup zwiększonego ryzyka w
świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dla
osób zagrożonych w ich środowisku lokalnym. W ramach tego zadania Fundacja przygotowała
warsztaty, które promowały trzeźwy styl życia, a także zorganizowano następujące konkursy:


konkurs plastyczny „Miasto bez nałogów”,



konkurs literacki – opowiadanie, esej „Żyję - nie piję”.

3. „Narkotyki – droga donikąd” - dotacja z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na zadania, które
mają na celu przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych
przeznaczonych

dla

wszystkich

lub

korekcyjno-pomocowych

skierowanych

do

osób

eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych. W ramach tego zadania zorganizowano
następujące zajęcia:


warsztaty profilaktyczne dla wszystkich: „Narkotyki – śmiertelne żniwo” ,



warsztaty profilaktyczne dla rodziców: „Moje dziecko – wolne od używek”,



warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli: „Narkotyki – zakaz wjazdu”,



zajęcia korekcyjno-pomocowe dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych:
„Moje życie – jedno życie”, „Dziupla”, „Ustrzec w porę”

4. „Obóz terapeutyczny dla rodzin” - dotacja z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na organizację
pobytu w Beskidzie Śląskim dla rodzin z problemem alkoholowym, ze środowisk zagrożonych
patologiami społecznymi.
5. „Wodzisławski Telefon Zaufania” - dotacja z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na
prowadzenie telefonów zaufania dla osób z problemem uzależnienia. Zadanie publiczne ma na celu
umożliwienie mieszkańcom miasta Wodzisław Śląski dostępu do natychmiastowej informacji jak
pomóc uzależnionemu, jak rozpoznać pierwsze symptomy uzależnienia, jakie są objawy

i

konsekwencje używania środków odurzających, jak zmotywować uzależnionego do leczenia

i

gdzie może szukać pomocy.
6. „Moja przyszłość – kształtuję ją teraz” - dotacja z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na
organizację wolnego czasu i nabycie nowych umiejętności językowych młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym. Zadanie prowadzone było przez wykwalifikowanego nauczyciela/lektora
języka niemieckiego. Młodzież otrzymała materiały – podręczniki, zeszyty, artykuły piśmiennicze,
które również mogła wykorzystać podczas nauki języka w domu.
7. „Narkotyki – stop” - dotacja z Gminy Godów na realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii w Gminie Godów w roku 2013.
Fundacja w ramach tego zadania zorganizowała między innymi warsztaty dla uczniów, rodziców oraz
nauczycieli w Gimnazjum w Skrzyszowie oraz Gołkowicach.
X. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ

PODATKOWYCH,

A

TAKŻE

INFORMACJA

W

SPRAWIE

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH

Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa raz w roku deklaracje podatkowe PIT-4R oraz CIT-8.

XI. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
KONTROLACH

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane w Fundacji kontrole.

Zarząd Fundacji:

