SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres 2018 roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

"FUNDACJA AKTYWIZACJI SENIORÓW LUDWISIA"

siedziba i adres fundacji

ul. Skrzydlata 11a/1a, 54-129 Wrocław

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

ul. Skrzydlata 11a/1a, 54-129 Wrocław

Regon

366767880

data wpisu w KRS

2017-03-10

numer KRS

0000666397

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

fundacja.ludwisia@gmail.com

JUSTYNA IWONA MUSZYŃSKA – PREZES ZARZĄDU

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
Celem działania Fundacji zgodnie ze Statutem jest:
1. PROWADZENIE
WSZECHSTRONNEJ
DZIAŁALNOŚCI
W
ZAKRESIE
AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH, W TYM W RAMACH PROWADZONYCH
DZIENNYCH I CAŁODOBOWYCH DOMÓW OPIEKI, W RAMACH
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I UMYSŁOWEJ, A TAKŻE
REHABILITACJI INDYWIDUALNYCH, I GRUPOWYCH ORAZ W RAMACH
INNYCH FORM WSPARCIA,
2. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM STARSZYM W OŚRODKACH DZIENNEGO I
CAŁODOBOWEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH, W TYM W
ŚWIETLICACH TERAPEUTYCZNYCH, OŚRODKACH 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, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W
SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I MATERIALNEJ, PRZEDE
WSZYSTKIM OSOBOM STARSZYM O NISKICH DOCHODACH, CHORYM,
SAMOTNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM,
5. NIESIENIE POMOCY OSOBOM STARSZYM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM,
6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB
STARSZYCH,

7. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM STARSZYM W ICH MIEJSCU
ZAMIESZKANIA, W TYM POMOC W CZYNNOŚCIACH ŻYCIA CODZIENNEGO,
POMOC W ZAKUPACH ODZIEŻY, ŻYWNOŚCI, POMOC W UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI,
8. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU
SENIORALNYM,
9. PROPAGOWANIE IDEI WOLONTARIATU,
10. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI PEDAGOGICZNYMI I MEDYCZNYMI W
ZAKRESIE PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH,
11. ORGANIZOWANIE WYSTAW I KIERMASZY, PREZENTUJĄCYCH EFEKTY
PRACY FUNDACJI,
12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI SKIEROWANA DO OSÓB
STARSZYCH,
13. PROMOCJA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ZYCIE.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
ującym 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.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
4. Główne działania Fundacji w 2018 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, cierpiąca na demencję starczą – 226 pobyty – 20 342,30 zł
- Janina Gajda, cierpiąca na chorobę Alzheimera - 80 pobytów – 7 132,79 zł
- Marian Nejman, cierpiący na chorobę Parkinsona -15 pobytów 1 678,18 zł
- Lechosław Zandecki, niepełnosprawny z powodu udarów niedokrwiennych mózgu i cukrzycy
insulinozależnej – 220 pobytów – 17 630,00 zł

- Helena Ziejewska, cierpiąca na chorobę Alzheimera – 43 pobyty – 3 888,03 zł
- Roman Zięba, cierpiący na chorobę Alzheimera – 73 pobyty – 6 645,42 zł
- zapewnienie 10 seniorom opieki w dziennym domu seniora LUDWISIA przez 30 dni w ramach
Umowa dotacji 17/PZ/2018 od Fundacji PZU – 23463 zł
2. Zapewnienie osobom w podeszłym wieku transportu do dziennego domu seniora
LUDWISIA – 4 822,00 zł
3. Finansowanie fizjoterapii osób starszych 4800,00 zł
4. Prowadzenie terapii zajęciowych (muzykoterapia, dogoterapia, terapia umysłu itp.) 19219,00 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 2018 r.



darowizny od Użytkowników SiePomaga – na cele statutowe Fundacji, wpłacane przez
cały 2018 r.



darowizny od Klubu Seniora LUDWISIA – na cele statutowe Fundacji, wpłacane przez
cały 2018 r.



dotacja nr D/MOPS/19A/38/20 od Gminy Wrocław – kwiecień 2018 r.



dotacja nr 17/PZ/2018 od Fundacji PZU – luty 2018 r.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność
gospodarczą (niepotrzebne skreślić): NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny
faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej).
Fundacja nie prowadziła w 2018 działalności gospodarczej.
Kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich
opisem słownym:
Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji
w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy
sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).
Uchwała nr 1/2018 r. z dnia 16 maja 2018 r.
Uchwała nr 2/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności
gospodarczej).
Przychody z działalności statutowej - 106 005,21 zł
w tym:
1. darowizna – 51 568,73 zł
2. środki z budżetu gminy Wrocław – 7 250 zł
3. dotacja z Fundacji PZU – 24 610,64 zł
W 2018 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów
tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
Fundacja nie realizowała w 2018 r. odpłatnych świadczeń.
Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

0,00
0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

Nie dotyczy

6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe
itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

98 685,84
0,00
0,00
0,00

w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe
itp.)

0,00
0,00

c)
d)

działalność gospodarczą
pozostałe koszty

0,00
0,00

7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z
podziałem według zajmowanych stanowisk oraz

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

4 – opiekun medyczny,
fizjoterapeuta i
dogoterapeuta, terapeuta
zajęciowy i pedagog,
muzykoterapeuta
0
24919,00
24919,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia

0,00
0,00
0,00
0,00

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem
na:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia

0,00
0,00
0,00
0,00

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
- łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację na umowę zlecenie: 23560,00
- składki ZUS: 11 192,2 zł
Za 2018 rok Fundacja zapłaciła podatek PIT-4R w wysokości 1894 zł i otrzymała z Urzędu
Skarbowego zwrot PIT w wysokości 22 zł.

7. e) Dane o 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.
W 2018 r. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Na koniec roku sprawozdawczego kwota ulokowana na rachunku bankowym Fundacji w
Mbanku wynosiła 159,24 zł.

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
0,00

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
W 2018 r. Fundacja nie nabyła obligacji i akcji.

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
W 2018 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości.

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W 2018 r. Fundacja nie nabyła pozostałych środków trwałych.

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać
dwie wartości).
Aktywa razem: 108 505,21 zł
Zobowiązania: 105 080,15 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach
publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację
oraz o wyniku finansowym).
W 2018 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne, zlecone przez Gminę Wrocław.
Umowa dotacyjna nr D/MOPS/19A/38/20 – dotacja w wysokości 7250 zł.
Zadanie publiczne pod tytułem "Szczęśliwe i aktywne życie po 60-tce".
W ramach zadania publicznego nasi Seniorzy mieli między innymi masaże lecznicze i
indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutką. Zrealizowane przez Fundację zadanie publiczne
polegało na wsparciu Seniorów i osób z niepełnosprawnością, a dokładnie na zorganizowaniu
dla osób w wieku 60+ terapii zajęciowych oraz zajęć z fizjoterapeutką.
Beneficjentami zadania publicznego byli Seniorzy, borykający się z chorobami wieku
starczego (np. Parkinson, Alzheimer, demencja starcza), czyli Seniorzy niepełnosprawni i
wykluczeni społecznie.
Koszty poniesione na realizację zadania: 7150 zł.
Wynik finansowy: 100 zł.
Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 100 zł, Fundacja zwróciła przelewem na rachunek
bankowy Gminy Wrocław.

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za 2018 rok Fundacja zapłaciła podatek PIT-4R w wysokości 1894 zł i otrzymała z Urzędu
Skarbowego zwrot PIT w wysokości 22 zł.
Fundacja złożyła do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).
NIE
11.

TAK

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to,

czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji,
które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
W okresie sprawozdawczym nie było w Fundacji przeprowadzonych kontroli.

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co
najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon:

