
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁ^LNOŚCI FUNDACJI BRos DZIECIOM za rok 20Ig

1) Nazwa Fundacji, adres, nr KRS oraz REGON

Nazwa Fundacja - Bros Dzieciom,
Adres : ul Karpia 24,6I-619Poznń,
KR§ : 04-12-2013 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu, pod numerem KRS
0000488592 Rejestr Stowarzyszeń, Innych Oryarizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicżnych ZakŁadów Opieki Zdrowotnej.
Podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,

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

Organem sprawującym nadzór jest Minister Sportu i Turystyki.

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

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd.
Członkami zarządu fundacji są:
Prezes Zarządll - Magdalena Adamska

Organ Nadzoru to Rada Fundacji.
Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji
Sabina Jasiukiewicz- przewodnicząca
Joanna Kędzia - członek Rady

3) Cele statutowe fundacji

Celem działalności organizacji j est
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- wspieranie nauki , edukacji, oświaty i wychowania
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia
- działalność charytatywna,
- wspieranie inicjaĘw społecznych narzeczbudowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi,
- wspieranie kultury i sztuki oraz ochrond dóbr tradycji
- edukacja w zakresie ochrony środowiska

4) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

W dotychczasowej działalności fundacja realizuje swoje cele poprzez :

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



Prowadzenie dzińń edukacyjnych i informacyjnych mających na celu edukację z
zakresu kultury i historii sztuki.
Organizację zbiórek imprez kulturalnych i sportowych w celu pozyskania środków na
rzecz dzieci z ubogich rodzin.
Zakap sprzętów elektronicznych wspomagających edukację i wychowanie dzieci.
Wsparcie jednostek instytucji pomocy społecznej w zakresie organizacji wycieczek dla
dzieci oraz zbiórek na dary przeznaczone dla dzieci
Budowę przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, dróg, ścieżek
rowerowych oraz chodników.
Wsparcie finansowe mające na celu ochronę zabytków i innych dóbr kultury.

Nasze cele były realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z Domów Dziecka,
Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych oraz dzieci z potrzebujących rodzin, czyli
na rzecz osób o szczególnie trudnej sytuacji Ąciowej - zgodnie z wymogiem art. 20 ust. l
ustawy o działalności poźytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2019 kontynuowaliśmy dzińariapodjęte w roku 2018 w kierunku udzielania
pomocy społecznej, ochronie zdrowia, działalności charytatywnej - wspierając osoby
niepełnosprawne przy zakupie vrządzeń orźż sprzętu rehabilitacyj nego.

Dokończyliśmy zakup sprzętu -rŃodzieżowego roweru inwalidzkiego dla chŁopcaz
niepełnosprawnością sprzężoną (upośledzenie umysłowe, uszkodzenie wzroku oraz
problemy z orientacją przestrzenną). Rower rehabilitacyjny,naktóry nie było stać
rodziny chłopca był idealnym rczwiązaniem na złagodzenie panowania nad
niekontrolowanymi odruchami, natzędziemrehabilitacyjnym, treningiem i możliwością
poczucia się jak normalne dziecko. Rower zostń indywidualnie dopasowany do
wzrostu, doposźony w odpowiedni sprzęt i dostarczony chłopcu na wiosnę 2019 roku
tak, żeby od razu mógł z niego korzystaó,

Dodatkowo pomogliśmy rodzinie z niepełnosprawnym dorosłym już dzieckiem, które
urodziło się z mózgowym porazeniem dziecięcym. Towarzyszy temu duza spastyka
kończyn górnych i dolnych oraz napięcie mięśniowe co uniemożliwia samodzielne
funkcjonowanie. Osoba porusza się na wózku ale niezbędna jest zawsze pomoc drugiej
osoby. Nie staje samodzielnie, potrzebna jest pomo c przy codziennej toalecie,
ubieraniu, transporcie z uiózka na łóżko i z powrotem.
Schorowanym rodzicom na emeryturze i rencie coraz trudniej było wykonywać te
czynnoŚci, bo oboje cierpią na problemy z kręgosłupem wynikające z dżwigania córki.

Zakupiliśmy podnośnik, który okazńsię najwźniejszą potrzebą. Odciązył rodziców od
wielokrc,tnego podnoszenia osoby wńącej prawie 90 kg i pozwolił podnosić osobę,
transportowaó na wózęk, ptzebierać bgz zbędnego. dźwigania.

Dodatkowo dokupiliśmy akumulatory do posiadanego już 10lat wózka elektrycznego,
który umożliwia dzięki josticowi, samodzielne poruszanie śiĘ na zewnątrz, Wózek od
dłuższego czasu był nieczynny poniewaz wymagał właśnie wymiany akumulatorów.

Zakupiliśmy również specjalne ortezy na ręce dla chłopca 13 letniego - Dawida oraz
kamizelkę kompensacyjną SPIO, która wspiera jego kręgosłup.



Chłopiec ma stwierdzoną niepełnosprawność sprzężoną czyli niepełnosprawność
ruchową oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym.
zakupiony sprzęt wspomoże jego funkcjonowanie. chłopiec ptzemieszcza się z
asekuracją o własnych siłach, ma jednak koślawość obu kończyn dolnych, duże zmi.any
w kolanie i biodrze co utrudnia mu chodzenie i powoduje stany bólowe.

Chłopiec mieszka w kamienicy na 4 piętrze i codziennie musi pokonaó wsz;ystkie
schody. Jest to dla niego i jego mamy olbrzymi wysiłek oraz kolejne bardzo duże
obciążenie dlajego nóg i bioder.
Zakupione ortezy i kamizelka znacznie pomogą chłopcu w codziennym
funkcjonowaniu.

Jak tylko dysponować będziemy większymi środkami mamy nadzieję na realizację
kolejnych celów zwięanychzpomocą dla osób niepełnosprawnych .

Dla osiągnięcia swych celów Fundacjamoże wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

5) Działalność gospod arcza.

Fundacj a nie prowadzi działalności gospodarczej

ó) Odpisy uchwał zarządu fundacji : w zĄczenia

7) Irrformapja o uzyskanych przychodach .

Fundacja uzyskała przychody w wysokości :
a) 0,00 zł z darowizny.
b) L728,40 zł zwpłat" I7o
c) 6,ż4 zł z odsetek bankowych
d) II.263,97 zł przychód z ż0I8

8) Informacja o poniesionych kosztach

a) narealizację zadń statutowych II.07t,55
b) na administrację 0,00
c) pozostałe koszty 0,00

9) Dane pozostałe
a) w roku obrotowym fundacja nie zatrudniała pracowników.
b) Wynagrodzenia wypłacone przezFandację wyniosły 0,00
c) wynagrodzenia wypłacone członkom zarządui innych organów fundacji

wyniosły 0,00 .i
d) Wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zleienia wyniosły 0,00
e) Fundacja nie udzieliła pożyczekpieniężnych .

0 Na rachunku bankowym zostały ulokowane środki pieniężne w wysokości
2,ż14,76 a w kasie 712,30 zł

g) Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów 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, podmioty
państwowe i samorządowe

Fundacja nie wykony wŃa dziŃalności zleconej przez podmioty pństwowe i
samorządowe

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

W roku 2019 Fundacja składała deklaracje podatkową CIT-8 za2018 oraz
sprawozdanie finansow ę za ż0I8

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

Poznń,ż9,06.2020 r.
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