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SPRAWOZDANIE 

za rok 2015 

FUNDACJA DOBCZYCKIE CENTRUM WSPARCIA 

dla  

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

1. Nazwę fundacji, 

Fundacja Dobczyckie Centrum Wsparcia  

2. Siedziba i adres:  

Brzączowice 407, 32-410 Dobczyce  

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

27.10.2014 r   

4. Numer KRS-u 

0000 528252  

5. NIP:6812059185 

6. REGON: 

243701071 

7. dane dotyczące członków zarządu fundacji: 

Prezes Michał Jan Nowak   

8. określenie celów statutowych fundacji, zasady, formy i zakres działalności statutowej z 

podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeo prawnych w jej 

działalności o skutkach finansowych:  

 

Celami Fundacji wg statutu są: 

1. pomoc podopiecznym pomocy społecznej tj : 

ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, alkoholikom i ich rodzinom, rodzinom niepełnym, 

długotrwale chorym lub ciężko chorym, ofiarom klęski ekologicznej, sytuacji kryzysowej, 

niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, ofiarom  przemocy. 

2. wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej; 

3. działalnośd na rzecz reintegracji oraz integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. działalnośd charytatywna; 

5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. ochrona i promocja zdrowia; 
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7. działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

lub zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9. działalnośd na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10. działalnośd na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11. działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12. organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

13. porządek i bezpieczeostwo publiczne; 

14. ratownictwo i ochrona ludności; 

15. edukacja w zakresie bezpieczeostwa i udzielania pierwszej pomocy,  

16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą, 

17. promocja i organizacja wolontariatu; 

18. promocja turystyki i krajoznawstwa; 

19. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

20. działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 

21. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 

 

Fundacja może realizowad swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

2. Wspieranie materialne i rzeczowe rodzin w trudnej sytuacji bytowej w ramach 

współorganizowania i organizowania zbiórek żywności, artykułów szkolnych, artykułów 

potrzebnych dla rodzin potrzebujących oraz ewentualne prowadzenie magazynu towarów 

zebranych. 

3. Udzielanie pomocy w przypadku: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, alkoholizmu, 

rodzin niepełnych, długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby, klęski ekologicznej, sytuacji 

kryzysowej, niepełnosprawności, wielodzietności w rodzinie, przemocy. 

4. Realizowanie projektów zachęcających osoby bezrobotne do podjęcia próby zmiany 

swojej sytuacji życiowej np. pośrednictwo pracy w ramach portalu internetowego  

i inne.  

5. Usługi profilaktyczne: animowanie i motywowanie do współdziałania w lokalnym 

środowisku społecznym, tworzenia własnych i sąsiedzkich grup samopomocy, a także 

wsparcie w celu obywatelskiego samoorganizowania się. 

6. Współorganizowanie i organizowanie spotkao, imprez integracyjnych, grup wsparcia 

dla społeczności. 



Fundacja Dobczyckie Centrum Wsparcia, Brzączowice 407, 32-410 Dobczyce, 
tel.503-482-997, 607-585-255, email: biuro@fundacjadcw.pl 

 

7. Poradnictwo, w tym: rodzinne, prawne, socjalne, psychologiczne i pedagogiczne 

finansowe szczególnie dla osób zadłużonych a korzystających ze świadczeo pomocy 

społecznej oraz poradnictwo w zakresie działania i możliwości uzyskania pomocy  

od publicznych służb zatrudnienia 

8. Działania edukacyjne, w tym: nabywanie umiejętności zarządzania własnym 

budżetem domowym oraz uzyskiwanymi dochodami, zagospodarowania czasu wolnego, 

planowania, a także naukę substytucji rodziny w opiece nad osobami starszymi, chorymi i 

uzależnionymi. 

9. Prowadzenie działao promujących profilaktykę uzależnieo i wsparcie w przypadku 

przemocy w rodzinie. 

10. Usługi aktywizująco-specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, polegające  

na działaniach treningowych i nauczających, poprawiających sprawnośd  

w czynnościach dnia codziennego. 

11. Realizowanie usług interwencyjnych, opiekuoczych, sąsiedzkich oraz rehabilitacyjnych 

i fizjoterapeutycznych. 

12. Prowadzenie ośrodków, klubów itp. dla osób starszych, niepełnosprawnych i w wieku 

emerytalnym. 

13. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. 

14. Prowadzenie mediacji rodzinnych i asystentury. 

15. Udostępnianie i użyczanie terenów i obiektów na cele turystyczne i kulturalne. 

16. Działania promujące lokalną turystykę i kulturę. 

17. Poradnictwo żywieniowe w schorzeniach towarzyszących zaburzeniom rozwoju. 

18. Promowanie i organizowanie grup wolontariatu. 

19. Prowadzenie działalności wychowawczej, w szczególności poprzez organizowanie 

zajęd dla grupy wolontariuszy zwanej ‘Korpusem Kadetów’. 

20. Organizowanie i prowadzenie szkoleo z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, 

kwalifikowanej i medycznej oraz bezpieczeostwa i innych. 

21. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży np. poprzez organizację kolonii, półkolonii, rekolekcji, klubów malucha  

i inne. 

22. Organizowanie transportów osób niepełnosprawnych, sanitarnych i medycznych. 

23. Inną działalnośd niezbędną dla realizacji celów statutowych Fundacji. 

 

W 2015 roku Fundacja w ramach działalności starała się pozyskad środki na dofinansowanie 

działalności poprzez składanie wniosków w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie”, jednakże nie 

uzyskano odpowiedniej ilości punktów, aby otrzymad środki. 

Prowadzone były działania w oparciu o działalnośd na zasadach wolontariatu.  

Działalnośd opierała się na propagowaniu wolontariatu. Poczyniono starania o nawiązanie 

współpracy z organizacjami zajmującymi się działalnością paramedyczną. 

Włączyliśmy się w współorganizowanie zbiórek żywności organizowanej przez MGOPS 

Dobczyce wraz z Bankiem Żywności.  
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Założono na portalu społecznościowym naszą stronę na którym propagujemy działania 

wspierające: pierwszą pomoc, wolontariat działający w naszej miejscowości, wspieraliśmy 

rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez poszukiwanie osób do pomocy w prowadzeniu 

zajęd. 

Współorganizowano spotkanie wspierające dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w naszym 

regionie. 

Prowadzone były bezpłatne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 

chętnej młodzieży. 

Złożono sprawozdania do Urzędu Skarbowego w Myślenicach, FOS oraz w KRS w Krakowie. 

Została stworzona strona internetowa: http:// fundacjadcw.pl 

Została stworzona darmowa aplikacja edukacyjna obsługiwana na telefonach do nauki 

testów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

 

9. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

Nie była prowadzona działalnośd gospodarcza. 

10. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji : 

w załączeniu Uchwały  Rady Fundacji dot. 2015 roku  

Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2015 z dnia  

14.05.2016 

 

11. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu paostwa i 

budżetu gminy), odpłatnych świadczeo realizowanych przez fundację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeo; jeżeli prowadzono działalnośd 

gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 

osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 Nie uzyskano przychodów w 2015 roku  

Nie prowadzono działalności gospodarczej. 

 

12. informację o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych, administrację 

(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalnośd gospodarczą, pozostałe koszty - te 

dane również wynikają ze sprawozdania finansowego organizacji z części rachunek 

wyników (albo zysków i strat jeśli to fundacja z działalnością gospodarczą) oraz informacji 

dodatkowej: 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 558, 36 zł( zużycie materiałów i energii: 30,00 zł 

i pozostałe koszty : 528,36 zł) 

Nie prowadzono działalności gospodarczej. 

13. dane o: liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, łącznej 

kwocie wynagrodzeo wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeo osób 
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zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 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, wydatkach na wynagrodzenia z umów 

zlecenia, udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, kwotach ulokowanych na 

rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, wartości nabytych obligacji oraz wielkości 

objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 

spółek, nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie, nabytych pozostałych środkach trwałych, wartości 

aktywów i zobowiązao fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 

Fundacja nie zatrudnia pracowników. 

14. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty paostwowe i samorządowe  

(usługi, paostwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności): 

Nie prowadzono. 

15. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Brak zobowiązao. Złożono deklaracja CIT 8 do Urzędu Skarbowego w Myślenicach. 

 

 

 


