Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji SALUS PRO FAMILIA
Za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016
(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 oraz Dz.U. z 2011 nr 217, poz. 1291)

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
i) Adres do korespondencji: ul. Bohaterów Getta 10 58-200 Dzierżoniów
j) Adres poczty elektronicznej: fundacja@salusprofamilia.org
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: Głównymi
działaniami realizowanymi przez Fundację w 2016 r. były:
1. Prowadzenie szczepień profilaktycznych finansowanych ze środków fundacji dla osób ubogich.
2. Wsparcie finansowe beneficjentów wpłat 1% (finansowanie leczenia, zakupy leków, środków
medycznych, ortopedycznych itp)
3. Wspieranie rzeczowe i finansowe krwiodawstwa
4. Prowadzenie akcji informacyjnych o profilaktyce szczepień.

Fundacja realizowała autorskie programy edukacyjne związane z promocją profilaktyki zdrowia.
Ze środków własnych fundacja realizowała cykliczny program bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie, adresowany do osób o niskich dochodach i u których występuje podwyższone ryzyko
zachorowania. Łącznie z obu programów skorzystało niemal 100 osób. W szczególności były one
adresowane do pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, podopiecznych ośrodków pomocy.
Przez kolejny rok Fundacja wspierała krwiodawstwo aktywnie uczestnicząc w jego promocji.
Fundacja uczestniczyła w promocji wolontariatu. Ponadto jednym z głównych obszarów
działalności było wspieranie osób, podopiecznych fundacji, na rzecz których podatnicy wpłacali
1% swoich podatków. W tym zakresie aktywnie uczestniczyła w finansowaniu i refinansowaniu
całego procesu ich leczenia. W ten sposób pomagała w szczególności dzieciom poprzez zakup
specjalistycznych urządzeń, urządzeń niezbędnych w ich leczeniu i codziennej rehabilitacji.
Finansowała zakupy leków, badań, ale i urządzeń niezbędnych w codziennym życiu pomocnym w
chorobach jakie leczą podopieczni.
Fundacja oprócz księgowości, strony www, opłat bankowych praktycznie wszystkie środki wydaje
na wyżej opisane działania. Fundacja przeprowadzała zbiórki publiczne które zostały pozytywnie
rozliczone.
4) odpisy uchwał zarządu fundacji: w załączeniu odpisy. Zarząd podjął 2 uchwały.
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): Dotacje: 0 zł
Darowizny: 41480,03 zł
wpłaty z 1%: 30000,90 zł
przychody z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na lokatach: 50,24 zł.
6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: Fundacja w 2016 r. nie realizowała
świadczeń odpłatnych.
7) działalność gospodarcza:
a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą: NIE
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej: nie dotyczy
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy
8) informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:
Zużycie materiałów i energii: 29,40 zł
Koszty działalności nieodpłatnej: 55231,16 zł.
Wynagrodzenia: 0 zł
Amortyzacja: 0 zł
Pozostałe koszty: 0 zł
b) Administrację:
Usługi obce: 2253,37 zł
c) działalność gospodarczą: 0 zł
d) pozostałe koszty: 0 zł
9) dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: BRAK zatrudnionych
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: BRAK
zatrudnionych
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy
10) dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
a) Wynagrodzenia: wynagrodzenia nie były wypłacane, nie dotyczy
b) Nagrody: nie dotyczy
c) Premie: nie dotyczy
d) inne świadczenia: nie dotyczy

e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy
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: nie dotyczy, wynagrodzenia nie były
wypłacana
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia: nie dotyczy
12) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: nie dotyczy
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
31-12-2016 kwota 72879,99 zł na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie.
15) dane o nabytych obligacjach: nie były nabywane
16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek: nie dotyczy
17) dane o nabytych nieruchomościach:
a) wysokości kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości: nie dotyczy
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości: nie dotyczy
18) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: nie dotyczy
19) dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych: aktywa Fundacji wg bilansu za 2016 to kwota 42010.09
zł na którą składają się środki pieniężne zgromadzone na lokatach i rachunku bieżącym.
20) dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych: Fundacja nie posiadała zobowiązań na dzień bilansowy.
21) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik
finansowy tej działalności: działania nie były zlecane
22) informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: Fundacja nie
posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
23) informacja o składanych deklaracjach podatkowych: Fundacja składa do US w Dzierżoniowie
roczną deklarację CIT 8.
W sprawozdawanym okresie w Fundacji nie była przeprowadzana żadna kontrola.

