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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI
W ROKU 2013

Zarząd Fundacji Ja, My, Oni z siedzibą w Zielonej Górze przedkłada poniżej sprawozdanie z
działalności Fundacji w 2013 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. Nr 217 poz. 1291).

1. Dane rejestracyjne Fundacji:
• Nazwa, siedziba i adres
Fundacja Ja, My, Oni
Ul. Energetyków 7/10A
65-729 Zielona Góra
e-mail: biuro@jamyoni.org.pl
• Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr KRS wraz ze statystycznym
numerem identyfikacyjnym w systemie REGON
Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS 0000476765 (rejestr stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej) - data wpisu 12.09.2013 r.
Nr identyfikacyjny w systemie REGON 081162283
• Dane dotyczące członków zarządu fundacji ( imię i nazwisko według aktualnego
wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania)
Prezes Zarządu

Sławomir Kozieł

Członek Zarządu

Agnieszka Demichowicz

Członek Zarządu

Dorota Gromnicka

Członek Zarządu

Martyna Karolewska
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• Określenie celów statutowych
Celem fundacji jest działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności charytatywnej
oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego, poprzez
profilaktykę zdrowia psychicznego oraz działalność na rzecz chorych i ich rodzin.

§ 2, pkt. 2 rozporządzenia
• Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych
Zgodnie z § 7 Statutu, Fundacja dla realizacji celów prowadzi:
1) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
2)
pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych
otrzymywanych przez Fundację;
3) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych i rzeczowych oraz materialnych
przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
4) udzielanie wsparcia i pomocy osobom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji
socjalnej;
5)
prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami
Fundacji;
6) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
7)
skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu
samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
8)
świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
9) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
10)
pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej lub innych źródeł, które przeznaczają środki na
działania spójne z celami lub misją Fundacji;
11)

organizowania imprez na różną skalę mających na celu promocję zdrowego trybu życia;

12)
nauczanie dzieci, młodzieży, dorosłych w zakresie przeciwdziałania tzw. chorobom
cywilizacyjnym(depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice, fobie);
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13)
prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemami emocjonalnymi, zagrożonych
wykluczeniem oraz osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki,
nerwice, fobie);
14)
prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową
osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

W nawiązaniu do powyższego Fundacja w 2013 roku, czyli w roku jej powołania, podjęła
działania mające na celu rozpoczęcie działalności, czyli uruchomienie strony internetowej,
pozyskanie wolontariuszy oraz praktykantów. Ponadto w grudniu, podczas zebrania Zarządu,
przyjęto koncepcję działalności Fundacji Ja, My, Oni na lata 2013 – 2015.
Najważniejszym działaniem, zgodnym z § 7 pkt. 5 Statutu, było przeprowadzenie w grudniu
szkolenia „Czy to depresja? Jak pomóc sobie i bliskim?”, w którym wzięli udział pracownicy
jednostek społecznych oraz osoby prywatne.
Wyżej wymienione przedsięwzięcia Fundacja realizowała wyłącznie z własnych środków.
§ 2 pkt 3 rozporządzenia
• Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 rozporządzenia
• Odpisy uchwał zarządu fundacji – w załączeniu
§ 2 pkt 5 rozporządzenia
• Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł ( np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Fundacja nie uzyskała przychodów z wyżej wymienionych tytułów.
• Informacja o wyniku finansowym z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
Nie dotyczy
§ 2 pkt 6 rozporządzenia
• Informacja o poniesionych kosztach na:
a) Realizację celów statutowych,
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b) Administrację,
c) Działalność gospodarczą,
d) Pozostałe koszty
Koszty działalności statutowej przedstawia poniższa tabela (w złotych)
Koszty realizacji działań statutowych
Koszty administracyjne
W tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia
Pozostałe koszty
Wynik finansowy na działalności statutowej

264,00
1 691,43

(+)

0
0
1 616,50
0
0
0
74,93
255,00

§ 2 pkt 7 rozporządzenia
• Dane o :
a) Liczbie zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Fundacja nie zatrudniała żadnych osób w 2013 roku.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Nie dotyczy
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia,
Nie dotyczy
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Nie dotyczy
e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2013 roku.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
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1) Alior Bank S.A., Oddział w Zielonej Górze ul. Bankowa 10 65-049 Zielona Góra
- kwota na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 roku – 3 563,57 zł ,
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Fundacja nie nabywała obligacji.
h) Nabytych nieruchomościach,
wydatkowanych na to nabycie.

ich

przeznaczeniu

oraz

wysokości

kwot

Fundacja nie nabywała nieruchomości.
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabywała środków trwałych.
J) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych do celów statystycznych.
aktywa
Kwota ( w zł.)
A. Aktywa trwałe
Z tego:
Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty i prawo użytkowania wieczystego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inwestycje długoterminowe
udziały
Obligacje wraz z odsetkami
B. Aktywa obrotowe
Z tego:
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące)
Należności z tytułów budżetowych (podatek dochodowy od
osób prawnych, podatek VAT – do rozliczenia w przyszłych
okresach)
Inne (VAT do odliczenia w następnym okresie)
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
zobowiązania
Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Z tego:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 563,57
0
0

0
3 563,57
0

Kwota ( w zł.)
0
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Z tytułu dostaw i usług ( na dzień badania bilansu uregulowane)
Z tytułu
podatków, ZUS ( regulowane w terminach
ustawowych)

0
0

Z tytułu wynagrodzeń
Zakładowy Fundusz Nagród naliczenie , ZFŚw. Socjalnych
Rozliczenie międzyokresowe - głównie odpisy w pozostałe
przychody operacyjne prawa użytkowania wieczystego gruntów,
oraz równoległe do amortyzacji odpisy od środków trwałych
dofinansowanych środkami obcymi

0
0
0

§ 2 pkt 8 rozporządzenia
• Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (
usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
§ 2 pkt 9 rozporządzenia
• Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:
1) Podatku dochodowego od osób prawnych,
2) Podatku dochodowego od osób fizycznych,
Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków i opłat składane były w obowiązujących
terminach do właściwych urzędów skarbowych i gmin. Podatki były regulowane terminowo i
z tego tytułu nie występują zaległości.
§ 3 rozporządzenia
• Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach.
W 2013 roku nie przeprowadzono żadnych kontroli w Fundacji.

Załączniki:

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Odpisy uchwał Zarządu
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