
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZDZIAŁ^LNOŚCI FUNDACJI BROS DZIECIDM za rok 2018

1) Nazrva Fundacji, adres, nr KRS oraz REGON

Nazwa Fundacja - Bros Dzieciom,
Adres : ul Karpia 24,6I-619 Poznń,
KRS : 04-12-2013 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznń
Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział GospodarcTy w Poznaniu, pod numerem KRS
0000488592 Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji SpołecmychiZawodowych,
Fundacj i oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej .

Podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Regon: Fundacja ma nadany statystyczny numer identyfikacyjny REGON 302601504.
NIP: numer identyfikacji podatkowej NIP 9721247698

Organem sprawującym nadzór jest Minister Sportu i Turystyki.

2) Dane doĘczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w
rejestrze sadowym

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.
Członkami zarządu fundacj i są:
Prezes Zarządu- Magdalena Adamska

Organ Nadzoru to Rada Fundacji.
Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji
S abina Jasiukiewic z- przew o dnicząca
Joanna Kędzia - członek Rady

3) Cele statutowe fundacji

Celem działalności organizacji jest
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- wspieranie nauki , edukacji, oświaty i wychowania
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia
- działalnoś ć charytatywna,
- wspieranie inicjatyw społecmychnarzeczbudowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi, 
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- wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr tradycji
- edŃacja w zakresie ochrony środowiska

4) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

W dotychczasowej działalności fundacja realizuje swoje cele poprzez :

Or ganizację zawodów, rozgryłvek sportowych, spływów kaj akowych
Organizację nauki jazdy na koniach, nauki płyrvania.
Organizację wycieczek krajoznawczych dla dzieci oraz działania informacyjne z
zakresu ochrony środowiska.



Prowadzenie dziŃafi edukacyjnych i informacyjnych mających na celu edukację z
zakresu kultury i historii sźuki.
Oryanizację zbiórek imprez kulturalnych i sportowych w celu pozyskania środków na
rzeczdzieci z ubogich rodzin.
Zakup sprzętów elektronicznych wspomagającychedukację i wychowanię dzieci.
Wsparcie jednostek instytucji pomocy społecznej w zakresie oryanizacji wycieczek dla
dzięci oruzzbiorck na dary przeznaczone dla dzieci.
Budowę ptzejśó dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, dróg, ścieżek
rowerowych or az chodników.
wsparcie finansowe mające na celu ochronę zabytków i innych dóbr kultury.

Nasze cele były realizowane na rzecz dzieci i młodzieĘ z Domów Dziecka,
Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych oraz dzieci z potrzebĄących rodzin, czy|i
na rzecz osób o szczególnie trudnej sluacji życiowej - zgodnie z wymogiem art. 20 ust. l
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2018 podjęta została decyzja o udzielaniu pomocy społecznej , ochronie
zdrowia, dzińalności charytatyrvnej - wspierając osoby niepełnosprawne przy
zakup i e ur ządzeń oruz spt zętu rehabilitac yj ne go.
Działalnośó fundacji skupiła się na zbieraniu informacji na temat osób chorych,
niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź
rzeczowej.

Na podstawie wniosków fundacja poczyniła pierwsze kroki w zapoznaniu się z
zapotrzebowaniem na sprzęt rehabilitacyj ny.

Zostńy złożone odpowiednie zamówienia i wpłac ona zaliczka na zaktlp sprzętu
- młodzieżowego roweru inwalidzkiego dla chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną
(upośledzenie umysłowe, uszkodzenie wzroku oraz problemy z orientacją
Przestrzenną). Rower rehabilitacyjny, na który nie było stać rodziny chłopca jest
idealnym rozvviryartiem na zwiększenie panowania nad niekontrolowarrymi odruchami,
narzędziem rehabilitacyjnym, treningiem i możliwością poczucia się jak normalne
dziecko.

Realizacja pomocy nastąpi w kolejnym roku 2019.

Jak tylko dysponowaó będziemy więksąrmi środkami mamy nadzieję na rea|izację
kolejnych celów związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych .

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspie.r:ać działalność innych osób i
ins§tucji zbieżmązjej celami. 
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5) Działalność gospodarcza.

F undacj a nie prowad zi działalnośc i go spodarc zej

6) Odpisy uchwał zarządu fundacji z w załączeniu

7) Informacja o uzyskanych prrychodach.

Fundacja uzyskała przyehody w wysokości



1 0.400,00 zł z dałowimy.
1.350,80 zŁ zwpłat I%o oraz

5,66 ń z odsetek bankowych

8) Informacja o poniesionych kosztach

a) na realizację zadń statutowych 0,00
b) na administrację 41 1,00
c) pozostałe kosźy 0,00

9) Dane pozostałe
a) w roku obrotowym fundacja nie zatrudniała pracowników.
b) Wynagrodzenia wypłaconeprzęz Fundację wyniosły 0,00
c) Wynagrodzenia wypłacone członkomzarządu, i innych organów fundacji

wyniosły 0,00
d) Wydatki na wynagrodzeniaz tyt. umów zlecenia wyniosły 0,00
e) Fundacja nie udzieliłapożyczekpienięznych .

D Na rachunku bankowym zostńy ulokowane środki pieniężne w wysokości
8575,12 a w kasie 712,30 zŁ

g) Fundacja nie nabyła obligacji, udziŃów ani akcji w spółkach prawa
handlowego

h) Fundacja nie nabyła nieruchomości
i) Nie nabyła także innych środków trwałych

10) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioĘ
państwowe i samorządowe

Fundacj a nie wykony w ała dzińalno ś ci zleco nej pr zez podmioty pństwowe i
samorządowe

11) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytulu ciążących zobowiązań
podatkowych , a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych. ,

W roku 2018 Fundacja składała deklaracje podatkową CIT-8 za20l7 oruz
sprawozdanie finansow ę za 2017

12) W okresie sprawozdawczym w fundacji nie przeprowadzono żadnej
kontroli.
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