SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI DLA DZIECKA I RODZINY
„WSCHODZĄCE SŁOŃCE”
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZA OKRES od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 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
siedziba i adres fundacji

Fundacja Dla dziecka i Rodziny
„WSCHODZĄCE SŁOŃCE”
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5

Regon

221577642

data wpisu w KRS

16.12.2011 r.

numer KRS

0000405669

Dane członków
zarządu fundacji:

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

fundacja@wschodzaceslonce.org.pl

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

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
GŁÓWNE WYDARZENIA SĄ ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM RODZINY,
WYCHOWANIEM DZIECI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIOM PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM:
a) Fundacja kontynuuje działania uznane jako priorytetowe związane z problematyką
FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Bierze udział w wojewódzkiej
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. Na zaproszenie Fundacji, która to opłaciła podróż,
specjalista kanadyjski p. Tomanik przebywała w Polsce w dniach 28.10.2018 –
17.11.2018. W ramach pobytu, p. Tomanik przeprowadziła w kraju liczne szkolenia,
1

warsztaty dla różnych zainteresowanych instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych. Działania fundacyjne wspierał Antoni Szymański Senator RP oraz
Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni.
W ramach działań Fundacji w obszarze FASD zorganizowano:
- 23 marca 2018 r. wspólnie z władzami Szkoły Podstawowej nr 62 w Gdańsku krótką
konferencją szkoleniową z udziałem polskich specjalistów FASD, m.in. ś.p. dr Krzysztof
Liszcz dla kadry pedagogicznej. Patronem wydarzenia został Antoni Szymański Senator
RP.
- 15 listopada 2018 r. warsztat szkoleniowy: „Pomoc dziecku z FASD” dla kadry
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie i zawodowych rodzin zastępczych,
poprowadzony przez kanadyjskiego specjalistę p. Małgorzatę Tomanik.
- od 01 czerwca do 12 grudnia 2018 r. realizacja wraz z partnerem społecznym Bałtyckim
Instytutem Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni, zadania publicznego
współfinansowanego przez Województwo Pomorskie dotyczące profilaktyki oraz sieci
współpracy różnych instytucji w obszarze problematyki FASD: „Między powiatowy
Okrągły Stół FASD”. W ramach projektu opracowano materiały edukacyjne: broszurę
informacyjną „Problematyka FASD” oraz filmik wykonany techniką komputerową „Co
to
jest
FASD”
umieszczony
na
kanale
YOU
TUBE
https://www.youtube.com/watch?v=wRNp71yDBEk .
Wspólnie z Młodzieżowymi Liderami Profilaktyki FASD opracowano i przyjęto
Memorandum Młodzieżowych Liderów Profilaktyki FASD. Podczas debaty społecznej
w trakcie konferencji „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” podsumowującej projekt
przyjęto Międzypowiatowe Memorandum FASD wraz z Powiatową Partnerską Siecią
Współdziałania FASD, tzw. Powiatowy Okrągły Stół FASD.
b) Kontynuacja rozpoczętej w 2016 r współpracy z dr Marcinem Szulcem z Zakładu
Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach
współpracy przeprowadzono dla pracowników oświaty oraz młodzieży szkolnej
warsztaty, wykłady i szkolenia z zakresu konsekwencji zdrowotnych używania
narkotyków syntetycznych, marihuany i tzw. „dopalaczy”, ryzykownego używania
elektronicznych środków przekazu - cyberprzemoc i uzależnienie oraz przemocy
rówieśniczej. W wybranych placówkach oświatowych przeprowadzono dla rodziców
warsztaty/szkolenia: „Wychowanie bez przemocy, czyli jak być szczęśliwym rodzicem
szczęśliwych dzieci” oraz „Ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu cyberprzemoc i uzależnienia”. Rodzice i pracownicy oświaty dodatkowo skorzystali z
warsztatów dotyczących relacji małżeńskich. Zajęcia odbywały się w woj. pomorskim i
kujawsko-pomorskim, ale i także w woj. mazowieckim (m. Warszawa).
c) W ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw 07-14.02.2018 r. przeprowadzono
warsztat z komunikacji małżeńskiej: „Jak Ci powiedzieć żebyś usłyszał(a)? Jak Ci
powiedzieć żebyś zrozumiał(a)?”.
d) Partnerstwo w ogólnopolskim wydarzeniu „Miłość i Szacunek” oraz współorganizacja
konferencji „Miłość i Szacunek’ w Gdańsku, w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Głównym
organizatorem wydarzenia była Fundacja ESPA z Legnicy KRS 0000060638.
e) Kontynuacja współpracy rozpoczętej w 2017 r. z p. Marią Zofią Tomaszewską –
nauczycielką rytmiki, autorką podręczników do muzyki oraz książek z piosenkami dla
najmłodszych. Przeprowadzono od stycznia do czerwca cykl warsztatów: „Kreatywne
zabawy żłobkowej cioci” – przeznaczone dla pracowników przedszkoli i żłobków.
Podsumowaniem warsztatów było przeprowadzenie dnia 30 czerwca 2018 r. konferencji:
Zlot Żłobkowych Cioć, pod patronatem Antoniego Szymańskiego Senatora RP.
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f) Członek Zarządu uczestniczył w Konferencji „Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw”
22-23.10.2019 r., którego organizatorem była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
a) Obszar działalności FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)
- W związku z realizacją działań w obszarze FASD, Fundacja zaprosiła na jesieni ‘18 do
Polski kanadyjskiego specjalistę od FASD (Key Worker FASD) p. Małgorzatę Tomanik.
W związku z tym Fundacja opłaciła koszt podróży ROZCHÓD, który wyniósł: CDN$
1481,35 (dolar kanadyjski), czyli: 4 223.33 zł. P. Tomanik została zatrudniona w Fundacji
na umowę zlecenie. Nie odprowadzono: podatku dla Urzędu Skarbowego oraz ZUS – p.
Tomanik przesłała dokument z Urzędu Skarbowego z Kanady, że jest ich podatnikiem.
- Umowa Nr 09/OZ/2018 zawarta w dniu 30.05.2018 r. w Gdańsku z Województwem
Pomorskim na realizację zadania publicznego „Między powiatowy Okrągły Stół FASD”.
Kwota dofinansowania PRZYCHÓD – 6 000 zł.; koszt ROZCHÓD: 6 120 zł.
- Umowa zawarta 15.11.2018 r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
dotycząca usługi szkoleniowej p. n. „Pomoc dziecku z FASD”. Kwota usługi
PRZYCHÓD: 2040 zł. Koszt jako wynagrodzenie dla Małgorzaty Tomanik: 2000 zł oraz
Mariusza Ruszkowskiego (Prezes Zarządu): 1000 zł; łącznie ROZCHÓD: 3000 zł.
b) Obszar działalności związanej ze współpracą z dr Marcinem Szulcem.
Łączny PRZYCHÓD: 25 900 zł; ROZCHÓD (koszt): 27 653,49 zł. Z instytucjami
publicznymi lub organizacjami pożytku publicznego, które korzystały ze szkoleń,
wykładów/zajęć z dr Szulcem, nie były zawierane umowy. Płatność następowała na
zasadzie wystawienia faktur terminowych, płatnych po wydarzeniu.
c) Obszar działalności: cykl warsztatów Kreatywne Zabawy Żłobkowej Cioci
przeprowadzone styczeń – czerwiec ’18, zakończone konferencją p. n. „Zlot Żłobkowych
Cioć” dnia 30.06.2018 r.
Łączny PRZYCHÓD: 43 434,00 zł. Z instytucjami publicznymi lub prywatnymi, które
kierowały osoby na szkolenia oraz na konferencję nie były zawierane umowy. Płatność
następowała na zasadzie wpłat na konto bankowe Fundacji przed rozpoczęciem
wydarzenia oraz na wystawieniu faktur terminowych. Łączny (koszt) ROZCHÓD:
37 291,18 zł.
d) Międzynarodowy Tydzień Małżeństw:
Łączny PRZYCHÓD: 220,00 zł; Łączny (koszt) ROZCHÓD: 350,00 zł. Wpłaty od osób
prywatnych – na konto bankowe oraz jako wpłata gotówkowa.
3. Działalność gospodarcza:
Z dniem 18 kwietnia 2013 r. fundacja opiera swoje przychody wyłącznie na działalności
statutowej pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Kopie Uchwał Zarządu Fundacji „Wschodzące Słońce” stanowią załącznik do
niniejszego sprawozdania.
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).
a) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 25 005,25 zł:
- przychody z dotacji (Województwo Pomorskie): 6 000 zł;
- zasądzone przychody (wyroki) sądowe: 19 005,25 zł;
b) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 71 594,00 zł:
- Kreatywne Zabawy Żłobkowej Cioci: 43 434,00 zł;
- szkolenia, w tym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie: 23 040,00
zł;
- Międzynarodowy Tydzień Małżeństw: 220,00 zł;
- wykłady/zajęcia: 4 900,00 zł;
c) przychody finansowe 53,51 zł.
Strata z lat ubiegłych 2017: 1 712,67 zł. Zysk 2018 r.: 654,24 zł.
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).
1) Szkolenia: 23 040,00 zł PRZYCHÓD;
2) Wykłady/zajęcia: 4 900,00 zł PRZYCHÓD
3) Kreatywne Zabawy Żłobkowej Cioci: 43 434,00 zł PRZYCHÓD
4) Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa: 220,00 zł PRZYCHÓD
1) Szkolenia: 24 261,18 zł KOSZTY
2). Wykłady/zajęcia: 6 392,31 zł KOSZTY
3) Kreatywne Zabawy Żłobkowej Cioci: 37 291,18 zł KOSZTY
4) Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa: 350,00 zł KOSZTY

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

96 652,76 zł
2 799,00 zł

6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe

74 414,67 zł
1 320,66 zł

itp.)

c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

Nie dotyczy
20 923,79 zł

w tym koszty poniesione w gotówce na:
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1 106,64 zł

a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe

Brak

itp.)

c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

Nie dotyczy
3560,71 zł

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

7 osób, w tym 1 os..członek Zarządu, 1 os. obywatel Kanady.
Nie dotyczy

52 789,18 zł
0
0
0
Nie dotyczy

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
Wynagrodzenia - rocznie
8 525,20 zł
nagrody
premie
inne świadczenia

0
0
0

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
50 339,18 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.
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek – statutowy zakaz udzielania pożyczek.

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
BANK POCZTOWY SA: 65 1320 1120 2460 9865 2000 0001: 3 312,56 zł (trzy tysiące
trzysta dwanaście złotych 56/100);
BNP PARIBAS: 53 1750 0012 0000 0000 2710 1046; dawniej RAIFFEISEN BANK
POLSKA S.A: 8 671,20 zł (osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100).
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Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
Stan gotówki na dzień 31.12.2018 r.: 46, 78 zł (czterdzieści sześć złotych 78/100);
Karta kredytowa 14,99 zł (czternaście złotych 99/100).
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji w spółkach.
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Fundacja nie nabywała żadnych środków trwałych.

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać
dwie wartości).
Zobowiązania 31.12.18 r.: 2 494,07 zł; krótkoterminowe, w tym:
- wobec dostawców do 12 m-cy: 430,52 zł;
- wobec budżetu – PIT: 840 zł;
- wobec ZUS: 1 223,55 zł
Aktywa obrotowe – 12 107,22 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).
a) Fundacja od 01czerwca do 12 grudnia 2018 r. realizowała zadanie publiczne „Między
powiatowy Okrągły Stół FASD”; UMOWA NR 09/OZ/2018 zawarta z Województwem
Pomorskim w dniu 30 maja 2018 r., kwota dofinansowania: 6 000 zł (sześć tysięcy
złotych), koszty to 6 120 zł (sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych). Partnerem
społecznych był Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych.
b) Fundacja w ramach zapytania ofertowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie przeprowadziła dnia 15 listopada 2018 r. szkolenie dla kadry PCPR
w Tczewie i zawodowych rodzin zastępczych na temat: „Pomoc dziecku z FASD”.
Wartość oferty (PZYCHÓD): 2040 zł (dwa tysiące czterdzieści złotych); KOSZT 3 000
zł (trzy tysiące złotych).
Łącznie: PRZYCHÓD 8 040 zł; ROZCHÓD 9 120 zł; STRATA (dofinansowano
zadanie/zamówienie publiczne) 1 080 zł. Powyższe kwoty podane są jako BRUTTO.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja składa deklaracje i rozlicza się z Trzecim Urzędem Skarbowym w Gdańsku.
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4
Podatek CIT:
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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 nie statutową.
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, 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 – wg. ustawy. Fundacja nie przekroczyła
płatności i nie przyjęła w gotówce kwoty przekraczającej równowartość 40 000 euro.
11. 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.
Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
W 2018 r. w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.
§ 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:
605 071 761
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