Sprawozdanie z działalności Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach
za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.
1. Fundacja „Światło-Życie” ma swoją siedzibę w Katowicach, ul. Różyckiego 8.
Aktualny adres: Fundacja „Światło-Życie”, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice, tel. 32 251 88 20,
mail: fundacja@oaza.pl, www.fundacja.oaza.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13 grudnia 2001 r.
Numer KRS: 0000071891.
Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON 001376517.
Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Andrzej Raj – Prezes Zarządu
Tomasz Papaj – Wiceprezes Zarządu
Beata Warot – Członek Zarządu
Adam Guzdek – Członek Zarządu
Barbara Młodzianowska
2. Cele statutowe Fundacji
a. przeciwdziałanie uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu,
nikotynizmu, jak i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych, będących
wynikiem rozwoju społecznego ludzkości, które wyrażać może się zarówno w doraźnych
działaniach na rzecz konkretnych osób poprzez niesienie precyzyjnej, zindywidualizowanej
pomocy osobom zagrożonym, jak również poprzez zorganizowane formy pomocy o
charakterze profilaktycznym i wychowawczym w postaci wszelkiej działalności związanej z
wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
b. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, pozbawionym opieki i kobietom nie mającym
możliwości wychowania potomstwa, zarówno w postaci materialnej, jak również poprzez
działalność związaną z nauką, edukacją i wychowaniem,
c. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej wśród młodzieży i dorosłych dla
zapobiegania patologiom społecznym i kształtowania ich postaw w duchu humanitaryzmu i
głębokiego poszanowania osoby ludzkiej w każdej fazie jej istnienia, zwłaszcza poprzez
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji.
Fundacja realizuje swoje cele przez:
a. tworzenie i prowadzenie stale lub okresowo działających ośrodków wychowawczych mających za zadanie w szczególności ograniczanie przyczyn i skutków zagrożeń wymienionych
w § 5 statutu,
b. upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych służących prawidłowemu
rozwojowi człowieka wolnego od nałogów i uzależnień,
c. tworzenie i utrzymanie grup (zespołów) ludzi pracujących stale lub doraźnie na rzecz realizacji celów fundacji,
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d. bezpośrednie udzielanie pomocy materialnej ludziom, którzy tej pomocy w szczególny sposób potrzebują i nie mogą jej uzyskać z innych źródeł,
e. współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele.
f. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
h. prowadzenie kursów i szkoleń.
i. prowadzenie szerokiego zakresu działalności kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej.

Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez:
Lp.

Działalność (nazwa zadania)

Ośrodek

Liczba
uczestni
ków

1.

Wydawanie kwartalnika „Eleuteria”

Krościenko

2.

Wydawanie miesięcznika „Wieczernik”

Poznań

3.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

14 Ośrodków

803

4.

Spotkanie dla osób z problemem uzależnienia i członków
ich rodzin „Obym poznał siebie…”

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

162

5.

Terapia przez taniec

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

56

6.

Kurs wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

50

7.

Kurs ABC wodzireja i DJ (zabawy bezalkoholowe)

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

28

8.

Spotkania formacyjno-szkoleniowe dla wodzirejów w
ramach zajęć profilaktyczno-terapeutycznych

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

19

9.

Warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

84

10.

Innowacyjny wodzirej: na imprezach dziecięcych i
plenerowych

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

77

11.

Grupy terapeutyczna dla dorosłych dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

45
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12.

Warsztaty i kursy profilaktyczno-terapeutyczne –
„ Jak odnaleźć poczucie własnej wartości”, „Ciało a
poznanie siebie i akceptacja siebie”, „Gniew siłą budującą
czy niszczącą”. Kurs asertywności

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

53

13.

XIII Ogólnopolski Bal Wodzirejów Wesel i Zabaw
Bezalkoholowych

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

135

14.

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: Bezalkoholowy Bal
Sylwestrowy

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

76

15.

ProfilaktycznoZajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: Bezalkoholowe bale
Szkoleniowy
dla singli (2)
w Katowicach

170

16.

Meetingi grup samopomocowych (opieka lub współprowadzenie zajęć): wspólnota trudnych Małżeństw „Sychar”,
grupa wsparcia „Jutrzenka Wolności”

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

38

17.

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne: 2 grupy prowadzone
programem 12 kroków „Wreszcie żyć”

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

34

18.

Formacja członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

10

19.

Grupa terapeutyczna dla kapłanów

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

8

20.

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne – Uzdrowienie
wewnętrzne

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

36

21.

Rodzinny halowy turniej piłki nożnej

Bydgoszcz

250

22.

Marsz dla Życia i Rodziny

Bydgoszcz

8 000

23.

Piknik rodzinny – 40 lat DK

Bydgoszcz

200

24.

Warsztaty – „Co we współczesnym świecie mediów zagraża
Bydgoszcz
naszym dzieciom?”

200

25.

Konferencje „Zagrożenia duchowe a finanse”, „Rodzina a
finanse”

Katowice
ZAKKAI

293

26.

Konferencja „Coś o dawaniu, czyli o jałmużnie i dzieleniu
się z innymi”

Katowice
ZAKKAI

30

27.

Organizacja i prowadzenie „Akademii Wyborów
Finansowych” zajęcia dla uczniów 4 szkół podstawowych

Katowice
ZAKKAI

250

28.

Szkolenie „Kwadrans o finansach” w ramach projektu
„Przed nami małżeństwo”

Katowice
ZAKKAI

60

29.

Zajęcia dla wychowanków Ośrodka OpiekuńczoWychowawczego w Mysłowicach

Katowice
ZAKKAI

12

Strona 3 z 8

30.

Kursy nt. finansów w rodzinie

Katowice
ZAKKAI

31.

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób
o orientacji homoseksualnej i ich rodzin

Lublin
ODWAGA

7

32.

Prowadzenie grupy terapeutycznej osób
o orientacji homoseksualnej i ich rodzin

Lublin
ODWAGA

14

33.

Klub Akwarium

Warszawa
PRAGA

49

34.

Placówka wsparcia dziennego „Praskie przetrwanie”

Warszawa
PRAGA

30

35.

Projekt „Życie poza siecią”

Warszawa

50

36.

Projekt „Razem”

Warszawa

50

37.

Poradnictwo i wsparcie terapeutyczno-duchowe udzielone
osobom indywidualnym oraz rodzinom

ProfilaktycznoSzkoleniowy
w Katowicach

250

38.

Projekt „Rodzinni” skierowany do małżeństw, osób
planujących założenie rodziny, babć, dziadków i
opiekunów

Białystok

120

39.

Akcja informacyjna dla rodziców i wychowawców „STOP
seksualizacji dzieci”

Zielona Góra

200

40.

Obóz św. Jana Bosko

Zarząd

140

41.

Koncert „Bądź jak Jezus”

Zarząd

30 000

42.

Europejski program pomocy żywnościowej (PEAD)

Kielce

560

43.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym
FEAD

Kielce

174

51

Nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji, o skutkach finansowych w okresie
sprawozdawczym.
3. Fundacja „Światło-Życie” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich wszystkich źródeł.
a) Darowizny pieniężne

zł

921 669,29

b) Darowizny rzeczowe

zł

29 543,17

c) Wpłaty z Urzędów Skarbowych z tyt. 1% na rzecz opp

zł

231 239,35

d) Środki ze źródeł publicznych
zł
w tym:
- z budżetu gminy
zł
- dotacja EFRR na projekt: „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej
na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad”.
Kwota stanowi rozliczenie dotacji za r.2014 zaksięgowanej na koncie
„Rozliczenia międzyokresowe przychodów” w momencie otrzymania.

223 431,61
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179 843,63

Jednocześnie w tej samej kwocie naliczona została amortyzacja.

zł

43 587,98

e) Wpłaty na działalność statutową odpłatną uczestników projektów

zł

603 771,50

f) OGÓŁEM przychody z działalności statutowej

zł

2 009 654,92

g) Pozostałe przychody
w tym:
− przychody finansowe dot. odsetek od lokat terminowych
− odszkodowanie T.U.”Compensa”
– pozostałe /kwota stanowi przychód z tyt. darowizny wieczystego
użytkowania gruntu dla Ośr. Fundacji w Kowarach otrzymanej
w r. 1996 o wartości zł 50893,50 zaksięgowanej na koncie
„Rozlicz. międzyokresowe przychodów”. Roczny odpis na konto
bieżących pozostałych przychodów i jednocześnie naliczenie
w koszty amortyzacji wynosi zł 2 544,68/.
`

zł

5 746,68

zł
zł
zł

2 235,86
966,14
2 544,68

5a. Informacja o odpłatnych świadczeniach statutowych i ich kosztach.
Przychody zł

Projekt

Koszty zł

Wynik finansowy

Organizacja wypoczynku dla dzieci
i młodzieży – propagowanie stylu życia
wolnego od uzależnień

395 192,50

454 090,31

-58 897,81

Organizacja kursów pedagogiki zabawy,
organizowanie zabaw i spotkań
bezalkoholowych i bez narkotyków

107 425,00

110 224,59

-2 799,59

Pomoc terapeutyczna osobom
uzależnionym od alkoholizmu i innych
patologii oraz ich rodzinom

101 154,00

109 943,77

-8 789,77

Razem działalność statutowa odpłatna

603 771,50

674 258,67

-70 487,17

6.Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty realizacji zadań statutowych
w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych

zł
zł

1 718 059,18
674 258,67

b) Koszty administracyjne

zł

67 301,72

c) Brak kosztów działaln. gospod. (Fundacja nie prowadzi)

zł

0

d) Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)

zł

44 739,00

7. Dane o:
a) Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2014 wynosiło: 4,71 etaty.
Ilość zatrudnionych w osobach na dz.31.12.2014: 6 osób, w tym: pracownicy administracyjni:
2,71 etaty (4 osoby), wychowawcy 2,00 etaty (2 osoby).
b) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto:
w tym:
wynagrodzenie zasadnicze
nagrody zł
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zł

121 090,47

zł
0,00

115 146,95

zł
zł

premie
inne świadczenia

5 943,52
0,00

c) W roku 2014 wypłacono wynagrodzenie 1 członkowi zarządu z tyt. umowy zlecenia ogółem
zł 30 000,00. Innym organom Fundacji wynagrodzenia nie wypłacono.
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto w roku 2014 wynosiły
zł 237 808,21 w tym umowy zlecenia zł 181 689,77.
W ciągu roku 2014 zawarto umowy zlecenia z 35 osobami.
e) Pożyczek pieniężnych nie udzielono.
f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Stan konta na dzień 31.12.2014 r. zł

Nazwa banku

Getin Noble Bank S.A. Oddz. Katowice – Rach.bieżący
podstawowy
Rach.lokat termin.
Rach.bieżący
Rach. Lokat termin.

Bank Spółdzielczy w Jasienicy
Bank PKO S.A. w Siemiatyczach

20 025,56
105 200,00
111 318,75
82 208,64
322,02

PKO BP S.A. Oddz. 11 w Katowicach

48 240,32

Bank Millenium – Centrum Rozliczeń

801,07

PKO S.A. I Oddział w Koszalinie

3 079,31

PKO BP S.A. O. Kowary

4 903,36

Bank Spółdzielczy Krościenko n.D.

13 289,93

Bank Pocztowy O. Poznań

17 033,38

PKO BP S.A. O. Radom

426,71

PKO BP S.A. O. Wrocław

15 725,72

CABPO we Wrocławiu

17 501,56

BZ WBK 1 O. w Bydgoszczy

44 895,14
Rach. Bieżący
Rach.lokat termin.

Kredyt Bank S.A. O. Tarnobrzeg

32 278,92
1 441,52

Bank PeKaO S.A. O. Lublin

2 737,76

ING Bank ŚL. S.A.O. Siemianowice

2 072,96

Bank PeKaO S.A. O. w Warszawie

10 337,16

IDEA Bank O. Gdańsk

791,50

PKO BP O.1 Zielona Góra

9 288,65

mBank Oddział Bankowości Detalicznej

959,69

HEXA Bank Spółdzielczy Oddz.w Łomży

180,00

RAZEM

545 059,63

g) W roku 2011 Fundacja nabyła jednostki Funduszu Inwestycyjnego Otwartego „COPERNICUS”.
Wartość nabytych jednostek na dzień 31.12.2014 r. wynosi zł 108 936,43.
W roku 2014 Fundacja nabyła udziały w Spółce „Brama Bieszczad” Sp. z o.o. w Olchowej
województwo podkarpackie. Numer KRS 0000529687. Wartość zakupionych udziałów zł
5000,00
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h) W roku 2014 Fundacja nie nabyła nieruchomości.
i) Nabyto następujące pozostałe środki trwałe:
1. Modulator DVB-T Karbon C1 dla Ośr. W Siemianowicach Śl
2. Meble kuchenne dla Ośr.Prof.-Szkol. w Katowicach
3. Pralka Bosch WAE-2048

zł
zł
zł

5 904,00
5 947,44
1 340,00

j) Fundacja sporządza i składa w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach roczne sprawozdanie
finansowe składające się z:
 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 Bilansu na dzień 31.12.2014 r.
 Rachunku wyników za okres: 01.01.2014 – 31.12.2014
 Informacji dodatkowej.
W sprawozdaniu za rok 2014 przedstawiono następujące wartości aktywów i zobowiązań
Fundacji:
Aktywa trwałe na dz. 31.12.2014 wynoszą
w tym:
 Rzeczowe aktywa trwałe
 Inwestycje długoterminowe

zł

3 733 904,92

zł
zł

3 728 904,92
5 000,00

Aktywa obrotowe na dz. 31.12.2014 wynosiły:

zł

705 444,13

w tym:
 należności z tytułu nierozliczonych zaliczek i przedpłat
 środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
 wartość jednostek FIO „COPERNICUS”

zł
zł
zł

43 829,06
552 678,64
108 936,43

Zobowiązania Fundacji na dz. 31.12.2014 wynoszą

zł

210 100,97

w tym z tytułu:
– rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych za m-c XII/2014
- rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych za m-c XII/2014

zł

4 023,00

zł

58,00

– rozliczeń z budżetem z tyt. podatku VAT od importu usług
za m-c XII/2014 r.
– rozliczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych w ZUS
za m-c XII/2014 r.
– pozostałych rozliczeń z tytułu zakupu materiałów, energii i usług
– pożyczek zaciągniętych wg umów na pokrycie zobowiązań z tyt.
realizacji projektu „Brama Bieszczad”

zł

142,00

zł
zł

11 477,84
74 400,13

zł

120 000,00

Ponadto Fundacja składała do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SOF-1:
Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za
rok 2014.
8. W r. 2014 nie wystąpiła działalność zlecona przez podmioty państwowe.
Działalność zlecona przez podmioty samorządowe: Urzędy Miasta i Gmin: Urzędy Gmin
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Województwa Podkarpackiego, Kielce, Warszawa Praga, Warszawa, Białystok, Gdańsk, Tychy.
Zadania dotyczyły: organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie
świetlicy środowiskowej w Warszawie-Tarchomin, projekty: „Praskie przetrwanie”, dotyczące
przeciwdziałania patologii społecznej, projekty dotyczące integracji w rodzinie w Ośr. Białystok i
Gdańsk oraz pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.
Łączna kwota dotacji zł 231 239,35.Wynik finansowy na tej działalności „0”.
9. Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych Fundacja rozliczała się:
− z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zobowiązanie na dz. 31.12.2014 r. dotyczy zaliczki podatku za m-c grudzień 2014 zł 4 023,00.
Kwotę przekazano dnia 19.01.2015 r.
− z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za
rok 2014. Zobowiązanie w kwocie zł 58,00 przekazano dnia 30.03.2015 r.
− z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku VAT od importu usług. Zobowiązanie
na dz. 31.12.2014 r. wynosi zł 142,00. Kwotę przekazano dnia 19.01.2015 r. zł 82,00 i
24.02.2015 zł 60,00.
− z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych. Zobowiązanie na dz.
31.12.2014 r. dotyczy składek za m-c grudzień 2014 zł 11 477,84. Kwotę przekazano dnia
15.01.2015 r.
Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:
− Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy – CIT-8 wraz z załącznikami.
− Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R.
− Deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych.
− Deklarację dla podatku od towarów i usług VAT- 9M z tytułu importu usług.
10. W dniach 03.03.2014 do 27.03.2014 r. w Fundacji została przeprowadzona kontrola Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na
ubezpieczenia społeczne w okresie: styczeń 2010 – grudzień 2012.
Protokół kontroli w załączeniu.
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