SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI WSPIERANIA OSÓB PRZEWLEKLE I
NIEULECZALNIE CHORYCH
JESTEM ZA OKRES OD LISTOPADA 2012 DO GRUDNIA
2013
Podstawa prawna : art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. Z 1991 r., nr 46, poz 203 z późniejszymi
zmianami); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).
1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład
Zarządu, cele statutowe Fundacji :
- Fundacja Wspierania Osób Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych
„Jestem“
- Siedzibą Fundacji jest Warszawa
- Adres : ul. Kowalczyka 16 m 643, 03-193 Warszawa
- Fundacja zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 8
listopada 2012 roku pod nr 0000439338.
- Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON : 146375014, w
którym działalność została sklasyfikowana wg Polskiej
Klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana : 9499z.
- Członkowie Zarządu Fundacji w dniu 15.05.2013 roku przyjęli
rezygnację pani Agnieszki Iwaniuk-Stańczak ze sprawowania
funkcji V-ce Prezesa Fundacji Wspierania Osób Przewlekle i
Nieuleczalnie Chorych „Jestem“. Na mocy uchwały nr 1 z dnia
15.05.2013 Zarząd Fundacji Wspierania Osób Przewlekle i
Nieuleczalnie Chorych „Jestem“ powołał nowy skład Zarządu
Fundacji potwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego WA.XII NS-REJ.KRS|054427|13|182 w dniu
13.11.2013.
- Skład Zarządu Fundacji Wspierania Osób Przewlekle i
Nieuleczalnie Chorych „Jestem“ :

Prezes :
Ewa Anna Kosakowska
Adres zamieszkania : ul. Kowalczyka 16 m 643,
03-193 Warszawa
Wiceprezes
Izabella Dembińska
Adres zamieszkania : ul. Rymanowska 36
02-916 Warszawa
- Celem działalności statutowej Fundacji są działania na rzecz
przywrócenia do aktywności osob nieuleczalnie i przewlekle
chorych, wyłączonych z życia społecznego z powodu choroby;
organizowanie opieki nad osobami nieuleczalnie i przewlekle
chorými, szczególnie na choroby nowotworowe;
udzielanie pomocy i wsparcia chorym i ich rodzinom;
organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, paneli dyskusyjnych,
propagowanie idei szacunku dla życia a także działalności
charytatywnej;
organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
dla osób chorych, ich rodzin oraz osób im pomagającym.
2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej :
- organizowanie i udzielanie opieki duchowej, psychologicznej i
socjalnej osobom dorosłym chorym głównie na choroby
nowotworowe
- udzielanie pomocy rodzinom osob chorych szczególnie na choroby
nowotworowe
- wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych
- działalność edukacyjna dla osób chorych i ich rodzin na rzecz
przywrócenia do aktywności w sytuacji wyłączenia z życia
społecznego z powodu chorób, udział w życiu kulturalnym miasta :
muzea, teatry, koncerty, wycieczki itp.
- promocja i organizacja wolontariatu
- działalność charytatywna
- promowanie zdrowego stylu życia oraz żywienia

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o
skutkach finansowych.
Fundacja powstała w grudniu 2012 roku.
Fundacja skupia się na prowadzeniu działań statutowych.
Działalność Fundacji w 2013 roku :
- w zajęciach Fundacji uczestniczy od 12-15 osób oraz
wolontariusze. Chorzy przywożeni są przez wolontariuszy
charytatywnie lub dojeżdżają środkimi transportu miejskiego.
Uczestnicy mają do dyspozycji salę i kuchnię. Opiekę nad nimi
sprawują wykwalifikowani wolontariusze. Uczestnicy zajęć biorą
aktywny udział w imprezach organizowanych przez wolontariuszy
oraz miasto Warszawa (wyjście do Och-teatru, do teatru
Kamienica, Muzeum Narodowe, Park w Powsinie, wyjazd do
Zakładu dla Niewidomych w Laskach, wyjazd do Szymanowa i
Niepokalanowa. W ramach wycieczek i wyjazdów wspólny posiłek
w restauracji)
- uroczyste kolędowanie z chorymi, ich rodzinami, wolontariuszami i
przyjaciółmi 04.01.2013 r
Uzbierano 9590,00 zł
- w czerwcu 2013 odbył się piknik firmy developerskiej
LAWEDOWE OGRODY, podczas którego kwestowano na rzecz
Fundacji Jestem. Uzbierano 5200,00 zł
- kiermasz domowych przetworów i ciast 20.10.2013
Uzbierano 11 300,00 zł
- Współpraca z teatrem Kamienica udział w nagraniu sztuki
radiowej, Don Kiszot otrzymano za to 3000,00 zł
- Wszystkie pieniądze uzyskane z kwesty z całego roku zostały
przekazane na cele statutowe naszej Fundacji
- W Fundacji głosili prelekcje i prowadzili seminaria: Anna Gerlach
– wykład o Laosie, Paweł Tarnowski – pielgrzymka do Santiago de
Compostella, Magda Kazimierczak – sztuka malowania, Elżbieta
Bonder – Moda i My, Barbara Dubus – wykład o Jadwidze i
Adamie Czartoryskich, Nicole Radziwiłłowa – misje w Kamerunie,
Barbara Sodek – rehabilitacja poprzez muzykę, Marcin
Brykczyński – poezja i wiersze, Monika Rogozińska – wykład na
temat The Explorer Club, Anne-Marie Płomińska – zwyczaje
związane ze Świętami Bożego Narodzenie we Francji, Emilia
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Zduńczyk – mozaiki bieta Sadoch – ogrody Gaudiego, Dorota
Cichocka – Jak powstają ilustracje do książek, reżyser Natalia
Koryncka – o Barwach szczęścia i M jak miłość, Dorota Roqueplo
– kostiumograf, Paweł Gadomski – Saachi- cykl o reklamie, Ewa
Gnatkowska – chórzystka archikatedry warszawskiej, Joanna
Bojańczyk – rozmowy o modzie, Nicole Radziwiłłowa – slajdy
z wyspy Samoa, psycholog Justyna Korzeniewska – robienie rzeźb
z gliny przez głuchoniewidomych, Soledad Krasicka – podróż po
Argentynie, archeolog Tomasz Herbich – wykopaliska w Egipcie,
Krzysztof Szpilman – wykład na temat histirii i obyczajów Japonii,
aktorka Anna Wesołowska – czytanie sztuki Don Kiszot Fredry,
Dominika Wielowieyska – praca dziennikarska, studenci UKSW
z historii sztuki oraz UW wydział muzykologii.
W grudniu 2013 braliśmy udział w sztuce radiowej Don Kiszot –
z okazji roku Fredry – w teatrze Kamienica. Sztukę reżyserował
Emilian Kamiński.
Dnia 08 lutego 2013 prezes i wice prezes fundacji Jestem
odwiedzili hospicjum księży Marianów przy ul. Tykocińskiej.
Nawiązano współpracę w zakresie pomocy chorym na choroby
nowotworowe i ich rodzinom.
W styczniu 2013 r. odbyło się spotkanie zarządu fundacji Jestem
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr.hab.Irena Lipowicz w
siedzibie Rzecznika przy ul. Długiej. Przedstawiony został zakres
działalności Fundacji.
W lutym 2013 r odbyło się spotkanie ze studentami UW i UKSW w
siedzibie Fundacji na temat pomocy na rzecz przywrócenia do
aktywności osob nieuleczalnie chorych wyłączonych z życia
publicznego.
19 lutego 2013 r. odbył się wykład Jolanty Markowskiej na temat
komunikacji z chorymi i ich rodzinami.
15 kwietnia dr Ewa Kosakowska poprowadziła na UW seminarium
dla studentów wydziału muzykologii „Pomoc i wsparcie chorym na
nowotwory“.
11 marca 2013 r. odbył się wykład psycholog Izabeli Szwarowskiej
dla wolontariuszy Fundacji Jestem na temat współpracy w zespole.
Wolontariusze Fundacji Jestem poszerzeżają swoje kompetencje
korzystając ze szkoleń dla wolontariuszy w hospicjum domowym
na Tykocińskiej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
- Zarząd Fundacji Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle
Chorych Jestem podejmuje decyzje na posiedzeniach. Decyzje
Zarządy zapisywane są w protokołach.
- Odpisy uchwał Zarządu fundacji w załączeniu do niniejszego
sprawozdania.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
- wpłaty od polskich i zagranicznych źródeł (darowizny) – 31 939,00
zł
- przychody własne – zyski ze sprzedaży przetworów, zyski z loterii,
kwesty – 29 090,00 zł
6. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez
fundację:
- Fundacja nie prowadziła w 2013 roku odpłatnych świadczeń w
ramach celów statutowych, nie ponosiła również kosztów tych
świadczeń.
7. Fundacja Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych
Jestem.
8. Informacja o poniesionych kosztach:
- Realizacja celów statutowych 17 949,24 zł
- Administracja – 2 318,57 zł
1) Opłaty bankowe i pocztowe - 172,65 zł
2) Usługi księgowe – 1476,00 zł
3) Opłaty KRS - 500,00 zł
4) Usługi xero – 73,00 zł
5) Materiały biurowe – 90,92 zł
- Pozostałe koszty 1 670,00 zł
1) polisy ubezpieczeniowe: 1670,00

Łącznie 21 937,81 zł
9. Dane o :
- liczbie osob zatrudnionych z podziałem na stanowiska:
- Prezes 1
- Wice prezes 1
- Wolontariusze 12
Osoby te nie pobierają żadnego wynagrodzenia
Fundacja nie zatrudniała żadnej osoby na podstawie umowy o prace.
Księgowość: Biuro Rachunkowe Jarosław Sowa prowadzący
działalność gospodarczą w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana
9c/35, NIP: 9511013238
Fundacja nie rozpoczęła działalności gospodarczej w roku 2013
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fudacji:
łącznej kwocie wynagrodzeń
- wynagrodzenia 0,00
- nagrody 0,00
łącznie 0,00
11. Dane o wyokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego
członkom Zarządu:
Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji nie pobierali
wynagrodzenia, premii i innych świadczeń
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o
dzieło i innych umów

- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia księgowości przez Biuro
Rachunkowe Jarosław Sowa z siedzibą w Miński Mazowickim, ul.
Budowlana 9 C m 35 - 1476,00 zł
13. Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
nie dotyczy
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Fundacja nie posiada lokaty na rachunkach bankowych
15. Dane o nabytych oblikacjach:
nie dotyczy
16. Dane o udziałach i nabytych akcjach w spółkach Prawa
Handlowego
nie dotyczy
17. Dane o nabytych nieruchomościach:
nie dotyczy
18. Dane o nabytych środkach trwałych
Fundacja nie posiada środków trwałych
19. Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych w
sprawozdaniach finansowych:
aktywa trwałe:
- środki trwałe 0,00
- wartości niematerialne i prawne 0,00
- inwestycje długoterminowe ( obligacje skarbowe) 0,00

aktywa obrotowe:
- należności i roszczenia 0,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 40 961,55 zł
- środki pieniężne w kasie 2105,64 zł
pasywa
fundusze własne
- fundusz statutowy 2500,00 zł
- wynik finansowy z rozliczenia od listopada 2012 do grudnia 2013
- Wynik finansowy podatkowy 39 091,19 zł
20. Dane o zobowiązaniach:
- usługi księgowe 1476,00 zł ( termin płatności 14-01-2014)
Pełny zakres informacji finansowych zamieszczony jest w
sprawozdaniu finansowym Fundacji, sporządzonym zgodnie z ustawą
z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości (Dz.U.121, poz. 591
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
iektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz.
1539).
21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe
nie dotyczy.
22. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych
deklaracji podatkowych
Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fundacja składa deklarację CIT-8, CIT-8/O, CIT-D oraz sprawozdanie
finansowe za rok obrahunkowy trwający od 18.11.2012 do 31.12.2013
r.

23. W okresie sprawozdawczym 2013 nie była przeprowadzana
kontrola.

