SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 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

„TWÓJ EVEREST”

siedziba i adres fundacji

ul. Bytomska 37, 41-803 Zabrze

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

ul. Bytomska 37, 41-803 Zabrze

Regon

243593121

data wpisu w KRS

18.06.2014

numer KRS

0000513667

Dane członków
zarządu fundacji:

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

kontakt@twojeverest.pl

Anna Kaczmarska – prezes
Marcin Kłak – członek
Bolesław Waśkiewicz – członek
Wojciech Grzesiok - członek

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

Celem Fundacji jest wspieranie i inicjowanie wszelkiej działań na rzecz dzieci,
młodzieży, a także dorosłych i osób starszych w różnych dziedzinach życia społecznego
a w szczególności w zakresie:
•
przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej,
•
inicjowania, wspierania i prowadzenia programów reintegracji społecznej wobec
rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
•
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
•
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
•
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
•
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
•
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
•
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
•
promowania wśród młodych szkolnictwa zawodowego,
•
wypoczynku dzieci i młodzieży,
•
inicjowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•
turystyki i krajoznawstwa,
•
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy miedzy społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu,
•
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
•
działalności profilaktycznych i prozdrowotnych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

1. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych i rekreacyjnych
Od marca fundacja zorganizowała rywalizację „Aktywnie dla dzieci” w której wzięło
udział ponad 6000 osób. Celem akcji było promowanie aktywności sportowej i
zdrowego stylu życia a ponadto pozyskanie wsparcia finansowego na organizację
wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W czasie ferii zimowych fundacja zorganizowała turnieje dla dzieci i młodzieży: piłki
nożnej, piłki siatkowej oraz bal karnawałowy dla młodszych dzieci.
W czerwcu fundacja uczestniczyła w imprezie „Bieg dla Słonia” , mającej na celu
upamiętnienia himalaisty Artura Hajzera.
Fundacja współorganizowała 2 gale sportów walki we współpracy z Masakra Gym Sort.
2.
Promocja i organizacja wolontariatu
Fundacja współpracowała z wolontariuszami, którzy wspierali ją w organizacji różnych
działań. Pomagali w organizacji imprez charytatywnych i sportowych, prowadzili
warsztaty plastyczne dla dzieci. Współorganizowali także jarmark adwentowy. Odbyło
się również kilka spotkań dla współpracujących z fundacją wolontariuszy o charakterze
integracyjnym i przygotowującym do dalszej pracy.
Wolontariusze pomagali również w uporządkowaniu Domu Dziecka po remoncie
wynikającym z pożaru.
3.
Szerzenie integracji osób młodych ze starszymi
Fundacja uczestniczyła w dzielnicowym „Jarmarku adwentowym”. Była to impreza
integrująca mieszkańców dzielnicy Biskupice
4.
Działalność edukacyjna, wychowawcza, informacyjna wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych
W roku 2018 fundacja organizowała warsztaty plastyczne, chemiczne dla dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych. Warsztaty były prowadzone przez wolontariuszy
fundacji.
We współpracy ze Szkołą Podstawową nr 20 i biurem poselskim Jerzego Buzka
fundacja zorganizowała konkurs „Unijny Everest”. Uczestnikami konkursu byli
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Główną nagrodą był wyjazd dla
sześciu osób do Brukseli.
Wspólnie z Biblioteka Miejską fundacja realizowała projekt Biblioteka różnie –
podróżnie. W ramach projektu odpowiadała za zorganizowanie 4 spotkań z
podróżnikami: Arturem Małkiem, Wojtkiem Grzesiokiem i Bartkiem Dobrochem.
Wolontariusze fundacji współorganizowali dzielnicowy piknik z okazji Dnia Dziecka
przygotowują gry i zabawy sportowe.
5.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
W okresie wakacyjnym zorganizowano kolonie w Zwardoniu dla 70 dzieci.
6. Działalność profilaktyczna i prozdrowotna
Fundacja zrealizowała 20 dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych w ramach
projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta Zabrze pt. „Triathlon profilaktyczny”.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Nie dotyczy
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).

Nie dotyczy
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż
zarząd nie podejmował uchwał).

Odpisy uchwał w załączeniu.

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).

Darowizny: 4 647,64 zł
Dotacje: 23 040,00 zł
Działalność odpłatna: 34 999,93 zł
Odsetki bankowe: 639,26 zł
Razem przychody: 63 326,83 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).

Przychody z odpłatnej działalności – 54 039,93 zł
Koszty odpłatnej działalności – 54 039,93 zł

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

63 326,83 zł
Nie dotyczy

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności Nie dotyczy
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz

65 705,18 zł
1 186,48 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0

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

0
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
0,00 zł
nagrody
0,00 zł
premie
0,00 zł
inne świadczenia
0,00 zł
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0,00 zł
nagrody
0,00 zł
premie
0,00 zł
inne świadczenia
0,00 zł
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

0,00 zł Fundacja nie zawarła w roku obrotowym umów zlecenia.
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.

0,00 zł nie dotyczy
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

mBank S.A. – saldo wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22 823,65 zł
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

0,00 zł Fundacja nie prowadzi ewidencji kasy.
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

0,00 zł nie dotyczy
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

0,00 zł nie dotyczy
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

0,00 zł Fundacja nie nabyła w roku obrotowym środków trwałych.

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

Aktywa w postaci środków na rachunku bankowym w kwocie: 22 823,65 zł,
zobowiązania wobec kontrahentów w kwocie: 0,01 zł wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
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).

Nie dotyczy
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS oraz Urzędu
Skarbowego. Za rok obrotowy złożono do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8.
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).

x

NIE

TAK

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 przyjmuje płatności w gotówce.

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze – kontrola realizacji
kolonii, bez uwag.
§ 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: 32 307 09 65

