
Sprawozdanie merytoryczne  -  strona 1 z 5 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

FUNDACJI POMOCY RODZINIE „CZŁOWIEK W POTRZEBIE”  

ZA ROK 2018 

 

1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu,  

cele statutowe Fundacji 

Fundacja pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie” 

data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 03-08-2005 r. 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000239060,    nr REGON: 14021610 

Skład Zarządu Fundacji: Prezes Zarządu - Anna Bocheńska  

siedziba zgodnie z wpisem do KRS: Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa 

e-mail: biuro@czlowiekwpotrzebie.org www.czlowiekwpotrzebie.org  

 

Zgodnie z § 4 pkt 1 aktualnego statutu celem fundacji jest: 

a) Niesienie wszelkiego rodzaju pomocy członkom rodzin, a w szczególności dzieciom, młodzieży, 
osobom niepełnosprawnym, osobom wywodzącym się z rodzin dotkniętych alkoholizmem, 
narkomanią, prostytucją, ubóstwem, problemem przemocy w rodzinie; jak również niesienie 
pomocy osobom stykającym się w pracy zawodowej ze wskazanymi wyżej przypadkami; 

b) Niesienie różnorodnych form pomocy osobom wykluczonym społecznie, odrzuconym  
i zaniedbanym, w tym opieka nad zwierzętami domowymi takich osób; 

c) Wspieranie pojedynczych osób oraz grup społecznych (potrzebujących pomocy) w rozwoju: 
intelektualnym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, społecznym i zdrowotnym; 

d) Integracja, aktywizacja i readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa, osób 
niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy;  

e) Wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, 
bezdomnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi; 

f) Pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży; 
g) Pomoc emigrantom i uchodźcom; 
h) Wsparcie i promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego Polaków; 
i) Niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym (działalność charytatywna); 
j) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji, w szczególności ze względu na 

płeć, rasę, narodowość; 
k) Upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych, chrześcijańskich; 
l) Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni, budowanie 

cywilizacji miłości; 
m) Niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy Dziecka lub Młodzieżowe 

Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, którzy nie posiadają mieszkania lub pracy; 
n) Niesienie pomocy przebywającym i opuszczającym zakłady poprawcze lub schroniska dla 

nieletnich, a w szczególności tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny  lub bliskich; 
o) Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności przede wszystkim 

bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich 
oraz aresztach śledczych – bez względu na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności; 

p) Społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu; 
q) Pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności; 
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r) Pomoc ofiarom przestępstw; 
s) Profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych oraz destrukcyjnych dla życia 

własnego, rodziny i społeczeństwa; 
t) Przeprowadzanie projektów długoterminowych: readaptacyjnych, szkoleniowych, 

zapobiegających powrotowi do przestępczości;   
u) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
v) Przeciwdziałanie wykluczeniom, m.in. edukacyjnym, zawodowym, społecznym i kulturowym. 

2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej 

Zgodnie z § 4 pkt 3 statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Świadczenie i organizowanie pomocy (m.in. rzeczowej, finansowej, prawnej, doradczej) dla 
osób, rodzin, grup społecznych potrzebujących pomocy zewnętrznej, ofiarom przestępstw; 

b) Doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajdujących się w 
trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej; 

c) Tworzenie oraz wsparcie innych podmiotów w tworzeniu nowych miejsc pracy; 
d) Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i długoterminowych, 

pozwalających na realizację powyższych celów statutowych Fundacji; 
e) Organizowanie lub inicjowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, obozów, 

szkoleń, form warsztatowych, sympozjów, działań instruktorsko-metodycznych, koncertów, 
festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych oraz innych przedsięwzięć 
artystycznych, spotkań i wystaw, związanych z celami Fundacji; 

f) Organizowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów;  

g) Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji pozarządowych; 
h) Prowadzenie doradztwa, poradni szeroko rozumianej problematyki rodzinnej; tworzenie 

programów informacyjnych dla osób potrzebujących i odtrąconych,  
w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.) oraz 
bezpośrednie spotkania; 

i) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby 
zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na 
rzecz pomocy rodziny; 

j) Fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych; 
k) Organizowanie zbiórek finansowych i rzeczowych, przeznaczanych na cele statutowe Fundacji.  

3. Fundacja pomocy rodzinie „Człowiek w potrzebie” prowadzi działalność 

gospodarczą. 

 

4. Zarząd Fundacji podjął działania w następujących zakresach w roku 2018: 

UCHWAŁY: 

1. Uchwała z dn. 28 czerwca 2018 roku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.  
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Opis działań fundacji w 2018 roku. 

I. Działania fundacji w 2018 r. skupiały się na niezwykle ważnym dla nas projekcie otwarciu i 

rozkręceniu działalności gospodarczej – restauracji DIFFERENT obsługiwanej przez 

niewidomych kelnerów. Od momentu uzyskania pożyczki w grudniu 2017 r. wszelkie siły 

fundacji ruszyły pełną parą – aby zdążyć z otwarciem na kwiecień 2018 r. Zbudowaliśmy 

zaplecze kuchenne, poprowadziliśmy media, wyremontowaliśmy salę restauracyjną. 

Wyposażyliśmy restaurację w niezbędny sprzęt, meble i akcesoria. Działalność gospodarcza 

powstała z myślą o wygenerowaniu środków finansowych na rozszerzenie działalności 

charytatywnej.  

 

II. Mimo natłoku pracy związanej z rozruchem działalności gospodarczej, przez cały rok 2018, 

fundacja na miarę swoich możliwości prowadziła działalność związaną z pomocą rodzinom 

będącym w trudnych sytuacjach życiowych. Nasza pomoc polegała na doradztwie  

w kwestiach prawnych i łączeniu darczyńców z rodzinami wymagającymi pomocy.  

Darczyńcy zazwyczaj bezpośrednio przekazywali dary rzeczowe do potrzebujących rodzin. 

Pomoc potrzebującym organizowaliśmy m.in. poprzez nasz profil na Facebooku.  

Całorocznie pomagaliśmy rodzinie sadowników z gminy Mogielnica pod Grójcem – m.in. w 

sprzedaży wyprodukowanych przez Nich soków jabłkowych, organizowaliśmy pomoc doradczą 

i prawną, wspieraliśmy Ich w wyjściu z depresji, odbyliśmy z Nimi wiele spotkań 

konsultacyjnych. 

 

Marzec 2018  

 Zorganizowaliśmy wsparcie wolontaryjne oraz finansowe w wykupieniu leków, żywności  

i pokryciu kosztów usług prawniczych dla staruszków z ul. Kwiatowej.  

Kwiecień 2018 

 Otworzyliśmy restaurację DIFFERNT – jedyną w Polsce obsługiwaną przez niewidomych 

kelnerów. Stworzyliśmy kilkanaście miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami i kilka dla 

osób pełnosprawnych. Zrealizowaliśmy dzięki temu jeden z naszych celi statutowych  

tj. aktywizacja i readaptacja zawodowa, społeczna osób niepełnosprawnych. 

Maj 2018 

 Przeprowadziliśmy zbiórkę funduszy na zadłużenie za energię elektryczną, zorganizowaliśmy 

opiekę wolontaryjną i wsparcie w zakupie żywności i środków czystości dla rodziny  

Pani Doroty z Nowego Miasta koło Płońska.  

Lipiec 2018 

 Pozyskaliśmy sponsora na opłacenie zaległego czynszu (2000 zł) dla dziadka Garika. 

 Przeprowadziliśmy zbiórkę crowdfundingową na Pomagam.pl na cel spłaty długu  

w sklepie spożywczym – kwota 620 zł dla Pani Doroty z Nowego Miasta. 

Sierpień 2018 

 Zorganizowaliśmy zbiórkę finansową na rzecz wsparcia P. Doroty z przeznaczeniem na 

leczenie 2 synów - Nowe Miasto k. Płońska. 

 Przeprowadziliśmy kilka akcji pomocowych dla potrzebujących rodzin m.in. pozyskaliśmy 

odzież, żywność, meble oraz transport mebli. 
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Grudzień 2018 

 Pozyskaliśmy świąteczną darowiznę kosmetyków i środków czystości od firmy Melkam Bud  

dla 3 rodzin – podopiecznych Naszej fundacji.  

 Przekazaliśmy żywność i jodłę kaukazką od pozyskanego darczyńcy dla P. Anny z 2 córkami z 

Warszawy. 

 Kontynuowaliśmy zbiórkę finansową na rzecz wsparcia P. Doroty z przeznaczeniem na leczenie 

2 synów - Nowe Miasto k. Płońska. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Przychody za rok 2018 z działalności statutowej wyniosły 255 827,05 zł 

Przychody za rok 2018 z działalności gospodarczej 481 990,88 zł 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty za rok 2018 z działalności statutowej wyniosły 701 360,51 zł 

Koszty za rok 2018 z działalności gospodarczej wyniosły 1 027 599,25 zł 

7. Dane o: 

a. liczbie osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – 12,70 

b. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 6,34 

c. łączna kwota wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym – 378 376,69 zł 

d. wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych – 138 022,30 zł (15 osób) 

e. pożyczkach pieniężnych – 563 062,66 zł 

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku) 
rachunek bieżący w walucie PLN – 8 185,84 zł  

g. wartości posiadanych na dzień 31.12.2018 roku obligacji oraz wielkości nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego – brak 

h. nabytych nieruchomościach – brak 

i. nabytych pozostałych środkach trwałych – brak 

j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:  

aktywa  – 318 731,10 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  – 735 254,48 zł 

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe w 

okresie Sprawozdawczym: 

Fundacja nie realizowała w 2018 roku zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje 

podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT). 
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10.   Informacja dodatkowa: 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola. 

 

 

 

………………………………………………………. 

Zarząd Fundacji 


