SPRAWOZDANIE
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

FUNDACJI DLA DZIECKA I RODZINY
„WSCHODZĄCE SŁOŃCE”
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

1. Dane fundacji:
Fundacja Dla dziecka i Rodziny „WSCHODZĄCE SŁOŃCE” posiada osobowość prawną,
działalnością swą obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Nadzór
nad fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.12.2011 r. Sąd Rejonowy GDAŃSKPÓŁNOC.
Siedziba fundacji w 2017 r.: Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk (zmiana adresu siedziby
od 16.01. 2017 r. z: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 23i/21).
KRS: 0000405669; REGON: 221577642; NIP: 957-106-32-92
ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes Zarządu – mgr Mariusz Ruszkowski;
Wiceprezes Zarządu - mgr Elżbieta Tessmer.
Organ uprawniony do reprezentacji fundacji: Zarząd Fundacji (Statut: §12, pkt. 4).

2. Zasady, formy i zakres działalności fundacji oraz główne wydarzenia:
CELE STATUTOWE FUNDACJI: Celem Fundacji jest służba dziecku i rodzinie, w oparciu
o naukę Kościoła Katolickiego, wiedzę z zakresu nauk o rodzinie oraz doświadczenie i
metodykę polskiego harcerstwa, a w szczególności wspieranie promocja małżeństwa i
rodziny, a także kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa.
a) Fundacja kontynuuje działania związane z problematyką FASD (Spektrum Płodowych
Zaburzeń Alkoholowych). Bierze udział w Kampanii Społecznej STOP FAS. W zakresie
merytorycznym fundacja współpracuje z partnerem kanadyjskim: Małgorzatą Tomanik, z
M.Ed. Family Consultant/FASD Key Worker www.parentingparadigm.ca. Dnia 03 listopada
2017 r. przeprowadzono warsztaty: „Pomoc dziecku z FASD”, w którym udział wzięli
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, przedstawiciele Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, nauczyciele z pomorskich szkół oraz
przedstawiciel Pomorskiego Kuratorium. Gościem specjalnym był Antoni Szymański Senator
RP IX Kadencji.
b) Fundacja kontynuuje rozpoczętą w 2016 r współpracę z dr Marcinem Szulcem – z Zakładu
Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Przeprowadzono
dla pracowników oświaty oraz młodzieży szkolnej warsztaty i szkolenia z zakresu
konsekwencji zdrowotnych używania narkotyków syntetycznych, marihuany i tzw.
„dopalaczy” oraz ryzykownego używania elektronicznych środków przekazu - cyberprzemoc
i uzależnienie. W wybranych placówkach oświatowych przeprowadzono dodatkowo dla
rodziców warsztaty/szkolenia: „Wychowanie bez przemocy, czyli jak być szczęśliwym
rodzicem szczęśliwych dzieci oraz „Ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu
-cyberprzemoc i uzależnienia”.
c) W ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw 07-14.02.2017 r. poprowadzono
warsztat z komunikacji małżeńskiej: „Jak Ci powiedzieć żebyś usłyszał(a)? Jak Ci powiedzieć
żebyś zrozumiał(a)?”.
d) Rozpoczęto współpracę z p. Marią Zofią Tomaszewską – nauczycielką rytmiki, autorką
podręczników do muzyki oraz książek z piosenkami dla najmłodszych. Przeprowadzono dwa
warsztaty: Logorytmika oraz Kreatywne zabawy żłobkowej cioci – przeznaczone dla
pracowników przedszkoli i żłobków.
3. Działalność gospodarcza:
Z dniem 18 kwietnia 2013 r. fundacja opiera swoje przychody wyłącznie na działalności
statutowej pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu:
Odpisy/kopie uchwał Zarządu stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

5. Uzyskane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:
a) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 11 728,57 zł:
- darowizny od osób fizycznych: 1 500,00 zł;
- zasądzone przychody (wyroki) sądowe: 10 228,57 zł;
b) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 57 077,50 zł:
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku: 19 400,00 zł;
- szkolenia: 25 332,50 zł;
- Tydzień Małżeństw: 255,00 zł;
- wykłady/debaty: 12 090,00 zł’
c) przychody finansowe 29,11 zł
- odsetki: 0,20 zł;
- inne: 28,91 zł
Strata z lat ubiegłych: 4 550,71 zł.

6. Poniesione koszty:
a) koszty działalności nieodpłatnej (realizacja celów statutowych) 1 450,00 zł:
- diagnozy FASD: 500 zł;
- szkolenia: 950,00 zł
b) koszty statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego (realizacji zadań
statutowych) 64 105,83 zł:
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku: 24 107,92 zł;
-szkolenia: 25 513,51 zł;
-Tydzień Małżeństw: 429,34 zł;
-wykłady/debaty: 14 055,06 zł;
c) koszty (statutowe) administracyjne 4 992,02 zł:
- zużycie materiałów i energii: 149,12 zł;
- usługi obce: 2 125,90 zł;
- wynagrodzenia: 1000 zł;
-amortyzacja: 1499,00 zł;
- wyjazdy służbowe: 218 zł
d) pozostałe koszty (koszty finansowe) 0,00 zł.

7. Dane o:
a) brak osób zatrudnionych na umowę o pracę; liczba osób zatrudnionych na umowy
cywilnoprawne: łącznie 7 osób, w tym:
- członkowie Zarządu: jedna osoba;
- z tytułu umów z cudzoziemcami: jedna osoba
b) nabyte środki trwałe w roku 2017 – brak;
c) aktywa obrotowe: 18 882,23 zł;

d) zobowiązania i rezerwy na zobowiązani: 9 923,32 zł;
e) fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości, obligacji, udziałów, akcji w spółkach ani też
nie udzielała żadnych pożyczek.
Konta bankowe:
BANK POCZTOWY SA: 65 1320 1120 2460 9865 2000 0001
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A: 53 1750 0012 0000 0000 2710 1046
8. Informacja o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
a) Fundacja od 15 wrześni 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku realizowała projekt w ramach złożonej oferty „Upowszechnienie
informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania
przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym”.
b) Fundacja od 15 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. na zlecenie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Gdańsku przeprowadziła cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla grupy
10-12 osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie „Zdrowa rodzina”.
9. Informacja o:
Brak zobowiązań podatkowych. Składane deklaracje podatkowe:
- deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4;
Podatek CIT:
Fundacja nie odprowadza podatku w związku z przeznaczeniem zysku na działalność
statutową w obszarze pożytku publicznego. Podatek wystąpił w związku z poniesieniem
kosztów na działalność niestatutową.
Fundacja nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z uwagi
na brak dodatnich i ujemnych różnic przejściowych oraz brak pewności co do możliwości
rozliczenia z tytułu straty podatkowej w przyszłości.

10. Informacja o kontrolach i wynikach:
W 2017 r. w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.

