Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji SALUS PRO FAMILIA
Za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009
(Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 maja 2001 w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalnosci fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz 529)

1) Dane rejestracyjne fundacji:
a) nazwa fundacji: FUNDACJA SALUS PRO FAMILIA
b) siedziba fundacji: DZIERŻONIÓW
c) adres fundacji: BOHATERÓW GETTA 10
d) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08-08-2008
e) numer KRS: 0000311436
f) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 020813153
g) dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym i adres zamieszkania członków zarządu fundacji): PREZES ZARZĄDU – MAREK
DYMKOWSKI zam. w PIESZYCACH os. GÓRSKIE 61
h) określenie celów statutowych fundacji: ochrona zdrowia społeczeństwa, profilaktyka zdrowia
i wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
a) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych
podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz
edukacji zdrowotnej;
b)
działania zdrowotno-profilaktyczne oraz zabiegi lecznicze, dla społeczeństwa;
c)
promocja zdrowia, lansowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy
medycznej;
d) propagowanie metod leczniczych, uzupełniających medycynę współczesną , oraz technik
leczniczych i diagnostyki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, zwłaszcza dalekiego
wschodu;
e) działalność edukacyjną wydawniczą i badawczą;
f)
organizowanie i prowadzenie wykładów, prelekcji, dyskusji, zajęć korekcyjnych itp. w
zakresie problematyki dotyczącej patologii społecznych--zwłaszcza uzależnień i ich skutków
dla jednostki, rodziny i społeczeństwa;
g) udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom wypadków komunikacyjnych;
h) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;
i)
prowadzenie dyżurów wspierająco-konsultacyjnych dla osób uwikłanych w problemy
wynikające z patologii społecznych;
j)
udzielanie niezbędnych porad psychologicznych, socjalnych i prawnych, w zakresie
rozwiązywania problemów związanych z patologiami społecznymi i kształtowania
społecznie pożądanych postaw i umiejętności;
k) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i krajowymi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie
pokrywającym się z celami działania Fundacji,
l)
uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizację zadań publicznych w
zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowia i przeciwdziałania patologii społecznej;
m) organizowanie imprez i szkoleń promujących zdrowie i wiedzę medyczną;
3) opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
W dniu 2009-01-12 roku Fundacja otrzymała darowiznę w kwocie 1100 zł od osób fizycznych
(dane osobowe dostępne w Fundacji). W dniu 2009-01-12 Fundacja przekazała na rzecz WOŚP

kwotę 1008 zł. W dniu 2009-04-29 Fundacja otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w
kwocie 1000 zł. W dniu 2009-08-11 na rachunek wpłynęły darowizny z tytułu 1% podatku od osób
fizycznych w kwocie 12907,90 zł , następnie w dniu 2009-08-17 kwotę 586,60 zł i w dniu 2009-0819 kwotę 5,30 zł. W dniu 2009-08-24 Fundacja kwotą1000 zł wsparła Miejski Klub Sportowy
Pogoń (umowa i sprawozdanie z wykorzystania dotacji w załączeniu). W dniu 2009-12-28
Fundacja otrzymała darowiznę od osoby fizycznej w kwocie 430 zł.
4) odpisy uchwał zarządu fundacji: Zarząd podjął następujące uchwały (w załączeniu):
Uchwała Zarządu nr 1/8/2009 z dnia 2009-08-26
Uchwała Zarządu nr 2/8/2009 z dnia 2009-08-26.
Uchwała Zarządu nr 1/9/2009 z dnia 2009-09-28
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):
W dniu 2009-01-12 roku Fundacja otrzymała darowiznę w kwocie 1100 zł od osób fizycznych
(dane osobowe dostępne w Fundacji). W dniu 2009-04-29 Fundacja otrzymała dotację ze
Starostwa Powiatowego w kwocie 1000 zł. W dniu 2009-08-11 na rachunek wpłynęły darowizny z
tytułu 1% podatku od osób fizycznych w kwocie 12907,90 zł , następnie w dniu 2009-08-17 kwotę
586,60 zł i w dniu 2009-08-19 kwotę 5,30 zł. W dniu 2009-12-28 Fundacja otrzymała darowiznę
od osoby fizycznej w kwocie 430 zł (dane osobowe dostępne w Fundacji).Z tytułu lokat Fundacja
uzyskała kwotę 21,23 zł.
Ogólnie w 2009 Fundacja uzyskała wpływy w wysokości 16029,80 zł.
.
6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: Fundacja w 2008 r. nie realizowała
świadczeń odpłatnych.
7) działalność gospodarcza:
a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą: NIE
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej: BRAK
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł: BRAK
8) informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:
- Fundacja w 2009 roku przeprowadziła akcję informacyjn-edukacyjną dotyczącą działań
zdrowotno-profilaktycznych pod nazwą „Pokonaj wirusy i bakterie – zaszczep się”. Nasze
działanie przeprowadzane było w powiecie dzierżoniowskim i obejmowało:
- Dystrybucję ulotek w ilości 8000 szt. przy pomocy Poczty Polskiej. Zadanie realizowane było
dzięki otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Realizacja programu i
wykorzystanie dotacji zostało pozytywnie rozliczone.
- w miesiącach wrzesień-grudzień 2010 przeprowadzono akcję bezpłatnych szczepień

całkowicie ze środków własnych przeprowadziła w miesiącach wrzesień-listopad 2009
r., akcję bezpłatnych szczepień. Dzięki niej zaszczepiono 720 osób z terenu powiatu
dzierżoniowskiego. W tym 300 osób przeciwko pneumokokom i 420 przeciwko grypie
sezonowej. Można przypuszczać, że działania Fundacji przyczyniły się w istotny sposób
do zwiększenia ilości zaszczepionych osób w 2009 r przeciwko grypie sezonowej.
Zainteresowanie przekroczyło kilkakrotnie możliwości finansowe Fundacji. To z kolei w
znaczy sposób ograniczyło koszty funkcjonowania ochrony zdrowia w powiecie.
Według informacji uzyskanej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w

2009 przeciwko grypie sezonowej zaszczepiło się w naszym powiecie 5811 osób, tj.
152 % (w 2008 roku 3821 osób więcej niż w 2008. W tej liczbie 420 stanowią
szczepienia ufundowane przez Fundację. Łączny koszt finansowy akcji to kwota
8334,90 zł.
- w styczniu 2009 Fundacja przekazała kwotę 1008 zł na rzecz WOŚP.
- w sierpniu Fundacja kwotą1000 zł wsparła Miejski Klub Sportowy Pogoń w Pieszycach z
przeznaczeniem na promocję zdrowia, lansowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie
patologiom społecznym, które Sponsorowany zobowiązał się wspierać wśród zawodników
drużyn młodzieżowych oraz podczas rozgrywanych meczy wśród wszystkich uczestników
(gości, kibiców, mieszkańców itp.) poprzez:
1)umieszczeniu logo i adresu strony internetowej sponsora na plakatach informujących o
meczu w okresie obowiązywania niniejszej umowy
2)umieszczeniu adresu strony internetowej sponsora na biletach na mecze rozgrywane w
okresie obowiązywania niniejszej umowy
3)umieszczeniu informacji o celach działania i przeprowadzanych akcjach przez sponsora, w
trakcie meczy poprzez radiowęzeł
umieszczeniu baneru informacyjnego o celach działalności Sponsora (dostarczonego przez
Sponsora) w trakcie trwania meczu na stadionie ( barierki okalające boisko)
b) Administrację:
- 10619,10 zł – administracja, zakup materiałów, szczepionek, usługi obce
c) działalność gospodarczą: 0 zł
d) pozostałe koszty: 2008 zł
9) dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: BRAK
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: BRAK
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: BRAK
10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
a) Wynagrodzenia: BRAK
b) Nagrody: BRAK
c) Premie: BRAK
d) inne świadczenia” BRAK
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: BRAK
11) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: BRAK
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia: BRAK
12) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: na rzecz lekarzy wykonujących
kwalifikację do szczepień wypłacono łącznie 960 zł.
13) dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości:
a) ze wskazaniem pożyczkobiorców: BRAK
b) ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek: BRAK
c) podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek: BRAK
14) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: stan na dzień

31-12-2009 kwota 3 619.55 zł na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie.
15) dane o nabytych obligacjach: BRAK
16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek: BRAK
17) dane o nabytych nieruchomościach:
a) wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości: BRAK
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości: BRAK
18) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: BRAK
19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działalności: BRAK
22) informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: BRAK
23) informacja o składanych deklaracjach podatkowych: BRAK

W sprawozdawanym okresie w Fundacji przeprowadzane były czynności sprawdzające przez Urząd
Skarbowy w Dzierżoniowie z wynikiem pozytywnym.

Uchwała Zarządu nr 1/8/2009 z dnia 2009-08-26
Fundacji Salus Pro Familia w Dzierżoniowie
Na podstawie par. 33 Statutu Fundacji, Zarząd uchwala co następuje:
1. Podać do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej fundacji
www.salusprofamilia.org informację o otrzymanych środkach z tytułu przekazania przez
podatników 1% swoich podatków za rok 2008.
2. Kwota uzyskana z ww. wpłat wnosi na dzień podjęcia uchwały 13499,80 zł

Marek Dymkowski

Uchwała Zarządu nr 2/8/2009 z dnia 2009-08-26
Fundacji Salus Pro Familia w Dzierżoniowie

Na podstawie par. 33 Statutu Fundacji, Zarząd uchwala co następuje:
1. Przeznaczyć maksymalnie kwotę 8000 zł na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych na
terenie powiatu dzierżoniowskiego.
2. Szczepienia profilaktyczne dotyczą profilaktyki przeciw grypowej (niezależenie od wieku) oraz
w pneumokokowej (dla osób powyżej 65 roku życie)
3. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia szczepień:
a. Nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób o dochodach poniżej 300 zł na
osobę w rodzinie (określenie dochodu na podstawie oświadczenia, wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)
b. Odpłatne szczepienia przeciwko:
i. Grypie: dla osób o dochodach powyżej 300 zł i mniejszych niż 500 zł na osobę
w rodzinie, opłata 10 zł oraz w przypadku konieczności zaszczepienia drugi
raz.
ii. Pneumokokom: opłata 20 zł.
4. Ustala się następujące przybliżone ilości poszczególnych szczepień:
a. Szczepienia przeciwko grypie:
i. Gmina Łagiewniki 125 szt, w tym:
1. 100 szt. bezpłatnie
2. 25 szt. z opłatą beneficjenta
ii. Gmina Niemcza: 125 szt, w tym:
1. 100 szt. bezpłatnie
2. 25 szt. z opłatą beneficjenta
iii. Gmina Dzierżoniów: 125 szt, w tym:
1. 100 szt. bezpłatnie

2. 25 szt. z opłatą beneficjenta
iv. Gmina Pieszyce: 75 szt, w tym:
1. 50 szt. bezpłatnie
2. 25 szt. z opłatą beneficjenta
b. Szczepienia przeciwko pneumokokom:
i. Gmina Łagiewniki 10 szt. z opłatą beneficjenta
ii. Gmina Niemcza: 10 szt. z opłatą beneficjenta
iii. Gmina Dzierżoniów: 10 szt. opłatą beneficjenta
iv. Gmina Pieszyce: 10 szt. z opłatą beneficjenta
5. Przeprowadzenie szczepień zostanie zlecone zakładom opieki zdrowotnej z terenu powiatu
dzierżoniowskiego, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji prowadzonej przez Fundację na
podstawie wolontariatu pracowniczego.

Marek Dymkowski

Uchwała Zarządu nr 1/9/2009 z dnia 2009-09-28
Fundacji Salus Pro Familia w Dzierżoniowie
Na podstawie par. 33 Statutu Fundacji, Zarząd uchwala co następuje:
Zmianie ulega uchwała nr 2/8/2009 z dnia 2009-08-26. Zarząd Fundacji Salus Pro Familia uchwala co
następuje:
W zakresie prowadzonych szczepień profilaktycznych:
1. Nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób o dochodach poniżej 600 zł na osobę w
rodzinie (określenie dochodu na podstawie oświadczenia, wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)
2. Odpłatne szczepienia przeciwko grypie: dla osób o dochodach powyżej 600 zł na osobę w
rodzinie, opłata 10 zł oraz w przypadku konieczności zaszczepienia drugi raz.
3. Nieodpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom szczepionką Pneumo 23 bez opłat dla
osób powyższej 10 roku życia w szczególności należących do następujących podwyższonych
grup ryzyka:
a. Pacjenci wysokiego ryzyka - z zespołami niedoboru odporności, zakażone wirusem
HIV, po usunięciu śledziony.
b. Pacjenci podwyższonego ryzyka - z przewlekłymi chorobami kardiologicznymi i płuc, z
przewlekłą niewydolnością nerek, cukrzycą, leczeni przewlekle immunosupresyjnie.
4. Ustala się następujące przybliżone ilości poszczególnych szczepień:
i. Gmina Łagiewniki 70 szt., w tym:
1. 30 szt. szczepień przeciwko grypie bezpłatnie
2. 10 szt. szczepień przeciwko grypie odpłatnie
3. 30 szt. szczepień przeciwko pneumokokom bezpłatnie
ii. Gmina Niemcza: 220 szt., w tym:
1. 100 szt. szczepień przeciwko grypie bezpłatnie

2. 20 szt. szczepień przeciwko grypie odpłatnie
3. 100 szt. szczepień przeciwko pneumokokom bezpłatnie
iii. Miasto i Gmina Dzierżoniów: 220 szt., w tym:
1. 100 szt. szczepień przeciwko grypie bezpłatnie
2. 20 szt. szczepień przeciwko grypie odpłatnie
3. 100 szt. szczepień przeciwko pneumokokom bezpłatnie
iv. Gmina Pieszyce: 100 szt., w tym:
1. 50 szt. szczepień przeciwko grypie bezpłatnie
2. 50 szt. szczepień przeciwko pneumokokom bezpłatnie
v. Gmina Bielawa: 90 szt., w tym:
1. 50 szt. szczepień przeciwko grypie bezpłatnie
2. 20 szt. szczepień przeciwko grypie odpłatnie
3. 20 szt. szczepień przeciwko pneumokokom bezpłatnie
Przeprowadzenie szczepień zostanie zlecone zakładom opieki zdrowotnej z terenu powiatu
dzierżoniowskiego, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji prowadzonej przez Fundację na
podstawie wolontariatu pracowniczego.

Marek Dymkowski

