
Wrocław, 30 listopada 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE „Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA” 
za  rok obrotowy 2017

Dane Fundacji

1.  "FUNDACJA AKTYWIZACJI  SENIORÓW LUDWISIA"  ma siedzibę  we  Wrocławiu  przy
ulicy  Skrzydlatej  11a/1a.  Wpisana  jest  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
0000666397. Posiada numer REGON 366767880 i numer NIP 8943099341.
Data wpisu do rejestru KRS 
2017-03-10
Data utworzenia organizacji
2016-11-18
Sprawozdanie obejmuje okres: od 01-01-2017 do 31-12-2017

2. Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD 
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI JEST 
UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. 
Członkowie reprezentacji: JUSTYNA IWONA MUSZYŃSKA – PREZES ZARZĄDU

3. Celem działania Fundacji zgodnie ze Statutem jest:
1. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI

OSÓB  STARSZYCH,  W  TYM  W  RAMACH  PROWADZONYCH  DZIENNYCH  I
CAŁODOBOWYCH  DOMÓW  OPIEKI,  W  RAMACH  WARSZTATÓW  TERAPII
ZAJECIOWEJ  I  UMYSŁOWEJ,  A  TAKZE  REHABILITACJI  INDYWIDUALNYCH,  I
GRUPOWYCH ORAZ W RAMACH INNYCH FORM WSPARCIA,

2. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM STARSZYM W OSRODKACH DZIENNEGO I 
CAŁODOBOWEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH, W TYM W SWIETLICACH 
TERAPEUTYCZNYCH, OSRODKACH WSPARCIA SOCJALNEGO, DZIENNYCH 
DOMACH SENIORA, KLUBACH SENIORA I DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ,

3. ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO I WYPOCZYNKU DLA OSÓB STARSZYCH,
4. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM STARSZYM, ZNAJDUJACYM SIE W 

SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ I MATERIALNEJ, PRZEDE 
WSZYSTKIM OSOBOM STARSZYM O NISKICH DOCHODACH, CHORYM, 
SAMOTNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM,

5. NIESIENIE POMOCY OSOBOM STARSZYM ZAGROZONYM WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM,

6. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ POPRAWY JAKOSCI ZYCIA OSÓB 
STARSZYCH,

7. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM STARSZYM W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA, W 
TYM POMOC W CZYNNOSCIACH ZYCIA CODZIENNEGO, POMOC W ZAKUPACH 
ODZIEZY, ZYWNOSCI, POMOC W UTRZYMANIU CZYSTOSCI,

8. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU SENIORALNYM,
9. PROPAGOWANIE IDEI WOLONTARIATU,
10.WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI PEDAGOGICZNYMI I MEDYCZNYMI W ZAKRESIE 

PRAKTYK I STAZY ZAWODOWYCH,
11.ORGANIZOWANIE WYSTAW I KIERMASZY, PREZENTUJACYCH EFEKTY PRACY 

FUNDACJI,
12.PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU, W SZCZEGÓLNOSCI SKIEROWANA DO OSÓB 
STARSZYCH,



13.PROMOCJA UCZENIA SIE PRZEZ CAŁE ZYCIE.

4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez podejmowanie działalności w 
następującym zakresie:

1. prowadzenie placówek, zapewniających opiekę osobom starszym, w tym dziennych i 
całodobowych domów seniora, klubów seniora oraz prowadzenie innych form opieki 
nad osobami starszymi; 

2. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest 
prowadzenie działalności, o której mowa w pkt. 1 §6 - w zakresie celu Fundacji;

3. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i 
nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których 
mowa w pkt.1 §6;

4. finansowanie pobytu seniorów w placówkach, oferujących opiekę nad osobami 
starszymi, w tym w dziennych i całodobowych domach seniora, klubach seniora oraz 
finansowanie innych form opieki nad osobami starszymi; 

5. zapewnienie osobom w podeszłym wieku transportu do ośrodków dziennego i 
całodobowego pobytu, a także do instytucji kulturalnych i innych placówek, 
organizujących zajęcia dla seniorów;

6. prowadzenie terapii zajęciowej, terapii umysłowej i terapii logopedycznej oraz innych 
terapii, aktywizujących Seniorów i poprawiających sprawność fizyczną i umysłową 
osób starszych; 

7. organizowanie spotkań, koncertów, pokazów, wystaw, kiermaszy, konkursów, akcji w 
przestrzeni publicznej, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz innych imprez i 
wydarzeń kulturalnych, których celem jest realizacja działań statutowych; 

8. organizowanie szkoleń, konferencji, zajęć edukacyjnych oraz współpraca ze środkami 
masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i 
zagranicy;  

9. organizowanie akcji pomocy osobom starszym  z udziałem innych podmiotów;
10. działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych oraz kształtowanie 
postaw   
     sprzyjających społecznej integracji tych osób i przeciwdziałaniu ich społecznemu  
     wykluczeniu; 
11.organizowanie czasu wolnego, wycieczek oraz innych form aktywności dla osób 

starszych, w tym organizowanie turnusów rekreacyjnych, wyjść do kina, teatru, 
filharmonii, muzeów, aquaparku i innych instytucji, oferujących zajęcia dla Seniorów; 

12. promowanie i organizowanie wolontariatu;
13. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 

modernizacji dziennych i całodobowych domów opieki nad osobami starszymi oraz 
klubów seniora; 

14. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych; 

15.finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego dla osób starszych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej; 

16. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych; 
17. współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania 
środków na      
     realizacje celów Fundacji; 
18.współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie 

objętym celami Fundacji; 
19.współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą wspierać realizację celów 

Fundacji; 
20.współpraca z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi 



organizacjami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji; 
21.przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich, zarówno krajowych, jak 

i zagranicznych, w tym szczególnie europejskich; 
22.organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i licytacji, w tym elektronicznych oraz innych

akcji sprzedaży przedmiotów i usług wykonanych bądź świadczonych przez 
podopiecznych Fundacji oraz inne osoby uczestniczące w akcjach i działaniach 
podejmowanych przez Fundację, a także organizowanie imprez o charakterze 
dobroczynnym z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków materialnych na 
realizację celów statutowych Fundacji; 

23. pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób 
starszych poprzez organizowanie zbiórek żywności, odzieży, artykułów higienicznych 
oraz innych niezbędnych środków rzeczowych; 

24.pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów 
Fundacji; 

25.podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.

4. Główne działania Fundacji w 2017 roku:
Cele, na które wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym

1. Zapewnienie opieki osobom starszym w dziennym domu seniora LUDWISIA, w tym
następującym osobom:

- Kazimiera Klimowicz (91 lat), cierpiąca na demencję starczą - 147,5 pobytów - 13 275 zł
- Janina Gajda (87 lat), cierpiąca na chorobę Alzheimera - 54,5 pobytów – 4 825 zł
- Marian Nejman (76 lat), cierpiący na chorobę Parkinsona - 110 pobytów - 12 100 zł
- Balbina Walczak (92 lata), cierpiąca na zaawansowany zespół otępienny. Stan po 
trepanacji czaszki obustronnej czterootworowej z ewakuacją krwiaka - 72,5 pobytów - 6525 zł
- Lechosław Zandecki (76 lat), niepełnosprawny z powodu udarów niedokrwiennyvh mózgu i 
cukrzycy insulinozależnej - 186,5 pobytów - 16 022 zł
- Marian Szewczyk - 4 pobyty - 480 zł
- Halina Lara - 2 pobyty - 160 zł
-  zapewnienie 10 seniorom opieki  w dziennym domu seniora LUDWISIA przez 30 dni  w
ramach dotacja nr 209/PZ/2017 od Fundacji PZU - 25 508,64  zł

 2. Zapewnienie  osobom  w  podeszłym  wieku  transportu  do  dziennego  domu  seniora
LUDWISIA - 4779,38 zł

 3. Finansowanie rehabilitacji osób starszych - 5610,23 zł
 4. Prowadzenie terapii zajęciowej – 5754 zł 

W/w środki zostały zgromadzone w następujący sposób:
 darowizny  od  Użytkowników  SiePomaga  –  na  pobyt  Podopiecznych  Fundacji  w

dziennym domu seniora LUDWISIA, wpłacane przez cały 2017 r.
 darowizny  od  Użytkowników  SiePomaga  –  na  cele  statutowe  Fundacji,  wpłacane

przez cały 2017 r. 
 darowizny od osób fizycznych na cele statutowe Fundacji, wpłacane przez cały 2017 r.
 kiermasz Wielkanocny w dniach 25 marca 2016 - 05 kwietnia 2016 r.
 sprzedaż internetowa 2 akwarel Pani Marii Gostylii – Pachuckiej w dniu 01 kwietnia

2018 r.
 dotacja nr 209/PZ/2017 od Fundacji PZU – I rata przelana 03 maja 2017 r.
 darowizna od firmy Intenso na cele statutowe, przelana 29 czerwca 2017 r.
 kiermasz Bożonarodzeniowy w grudniu 2017 roku

5. Wpływy Fundacji:
Fundusz statutowy Fundacji - 2500 zł



Darowizny od osób fizycznych i prawnych: 82 542,82 zł

6. Koszty Fundacji:
Koszty działalności statutowej - koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 80 
897,41 zł
Pozostałe koszty operacyjne: 3 229,16 zł

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu:
Fundacja zawierała umowy cywilnoprawne z następującymi osobami:
- Edyta Danielczuk - opieka nad osobami starszymi - 5 998,3 zł
- Agnieszka Mazur - rehabilitacja osób starszych - 5 610,23 zł
- Aleksandra Pieniak - terapie zajęciowe z osobami starszymi - 950,00 zł

8. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

9. Fundacja posiada 2 rachunki bankowe w mBanku:
1) Rachunek bieżący, nr rachunku 58 1140 2004 0000 3202 7674 0900
Na dzień 31.12.2017 na w/w rachunku znajdowała się kwota 8,51 zł

2) Rachunek pomocniczy, nr rachunku: 49 1140 2004 0000 3202 7679 4315
Na dzień 31.12.2017 na w/w rachunku znajdowała się kwota  0,36 PLN

10. Wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spólkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Na dzień 31.12.2017 roku brak 
nabytych obligacji lub akcji.

11. Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie:
W roku 2017 brak nabytych nieruchomości.

12. Nabytych pozostałych środków trwałych:
W roku 2017 brak nabytych środków trwałych.

13. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
Aktywa trwałe - 0,00 zł
Aktywa obrotowe - 82 542,82 zł

14. Fundacja w roku 2017 nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

15. Fundacja składa do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8

16. W roku 2017 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Data sporządzenia: 30 listopada 2017 r.
Osoba sporządzająca: Justyna Muszyńska
Sprawozdanie zatwierdziła: Justyna Muszyńska


