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Sprawozdanie zostało sporządzone na odstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 

2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji



Sprawozdanie z działalności Fundacji „Bread of Life „ za 2013 rok 

 

Punkt I 

Nazwa: Fundacja „Bread of Life” 

Siedziba i adres: Długa Goślina 1, 60-095 Murowana Goślina 

Oddział w Poznaniu: Grunwaldzka 55/6, 60-352 Poznań 

Oddział w Kaliszu: Śródmiejska 24a, 62-800 Kalisz 

Oddział w Rzeszowie: ul. Księdza Jałowego 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14 grudnia 2006 

Numer KRS: 0000268931 

REGON: 300476271 

 

Członkowie Zarządu Fundacji: 

 

- Prezes Zarządu    Janusz Ryszard Fredyk 

 

 

- Członek Zarządu    Tomasz Jeżyk 

    

 

- Członek Zarządu    Dariusz Cieślak 

      

 

Cele statutowe Fundacji obejmują inicjowanie, pobudzanie i prowadzenie działalności: 

 

a) charytatywnej, polegającej w szczególności na wydawaniu żywności i gotowych posiłków, pomocy 
doraźnej, a nadto tworzenie i prowadzenie hospicjów, noclegowni i domów „spokojnej starości”, 
reintegracji społecznej, a w tym: zakładanie i prowadzenie ośrodków post-rehabilitacyjnych (m.in. 
Ośrodek „New Life Center”), punktów konsultacyjnych, organizowaniu spotkań dla ludzi biednych, 
bezdomnych i wykluczonych społecznie, budowanie umiejętności społecznych, poradnictwo socjalne, 

b) społecznej i rekreacyjnej, tj. m.in. tworzenie i prowadzenie klubów sportowych i świetlic dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizację czasu wolnego i wypoczynku, 

c) terapeutycznej, obejmującej tworzenie i prowadzenie centrów odwykowych i ośrodków stacjonarnych 
dla osób uzależnionych; terapię uzależnień, terapię zajęciową, 
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d) edukacyjnej, szkoleniowej i przysposabiającej do zawodu. 

Dążąc do osiągnięcia powyższych celów, Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego 
obejmującą: 

a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z) – 
działalność nieodpłatna, 
b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) – działalność nieodpłatna, 
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) – 
działalność nieodpłatna, 
d) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z) – działalność nieodpłatna, 
e) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną 
(86.90.E) – działalność nieodpłatna, 
f) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z) – 
działalność nieodpłatna, 
g) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych (87.30.Z) – działalność nieodpłatna, 
h) pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem (87.90.Z) – działalność nieodpłatna, 
i) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (88.99.Z) 
– działalność nieodpłatna. 

 

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz osób mających szczególnie trudną sytuację 
życiową lub materialną w stosunku do ogółu społeczeństwa. 

 

Punkt II 

Działalność statutowa w 2013 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia) oscylowała wokół następujących 
obszarów działań Fundacji: 

1. Spotkania piątkowe „Holy Start”, 

2. Projekt „Przejrzeć jak Bartymeusz” 

3. Składy ubrań „Tabita”, 

4. Klub Dawida, 

5. Ośrodek „Centrum Nowego Życia”, 

6.      Wydawanie żywności unijnej (Program unijny PEAD 2013) 

7. Projekty  w ramach artystycznego programu profilaktyki uzależnień ANTYMINA                                                       
8.      Inne działania i wydarzenia. 

Szczegółowe omówienie działań w wyżej wymienionych obszarach: 
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1. Spotkania piątkowe „Holy Start” 

Są to spotkania, które odbywają się, co tydzień w piątek. Organizowane są dla osób bezdomnych, 
biednych, samotnych, czy niezaradnych życiowo. W trakcie spotkań wydawany jest ciepły posiłek oraz 
odzież. Można skorzystać z usług fryzjera. Wolontariusze bliżej poznają ludzi wcześniej spotkanych na 
ulicach czy dworcach kolejowych. Udzielana jest pomoc merytoryczna w kontaktach z różnego rodzaju 
instytucjami (wyrobienie dowodu osobistego, pisanie wniosków, życiorysu, CV). Podstawowym celem 
tych spotkań jest pokazanie alternatywy życia. Spośród osób korzystających ze spotkań wyłania się 
kandydatów do wzięcia udziału w programie oferowanym przez Ośrodek „Centrum Nowego Życia”. 

2. Projekt „Przejrzeć, jak Bartymeusz” 

Celem projektu jest niesienie pomocy osobom ubogim, poprzez bezpłatne badanie wzroku i 
zaopatrywanie ich w odpowiednie okulary. W roku 2013 Fundacja "Bread of Life" we współpracy z 
Punktem Informacyjnym Europe Direct oraz Katedrą Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadziła akcję wspierającą "Każdy ma prawo lepiej widzieć". 
W ramach tej akcji zostały przeprowadzone bezpłatne badania wzroku osób ubogich, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Osobom wymagającym korekcji fundowane były okulary. Pomoc otrzymało 
100 badanych w wieku od 50 do 75 lat. U 90 % badanych wymagane było zastosowanie korekcji po raz 
pierwszy bądź jej aktualizacja. Realizacja tej akcji była możliwa w dużej mierze dzięki firmie JZO, która 
przekazała soczewki okularowe dla potrzebujących. 

3. Składy ubrań i żywności „Tabita” 

Wszystkie rzeczy znajdujące się w składach pochodzą z darów od osób fizycznych i instytucji ( w tym także 
Wielkopolskiego Banku Żywności). Rzeczy te są sukcesywnie wydawane potrzebującym zgłaszającym się 
do Fundacji, jak i uczestnikom programów organizowanych przez Fundację. Skład „Tabita” działa w 
Poznaniu i Kaliszu. 

4. Klub Dawida 

Klub sportowy założony w Kaliszu przez adepta stylu Kyokushin-kan Tomka Jeżyka działa pod patronatem 
Fundacji Bread of Life. Klub angażuje się w pracę z dziećmi i młodzieżą z ulicy zagrożoną wykluczeniem 
społecznym. Głównym zadaniem klubu jest opóźnienie wieku inicjacji narkotycznej, alkoholowej poprzez 
dyscyplinę sportową, jaką jest karate. W chwili obecnej Klub działa na terenie Kalisza w dwóch szkołach  
SP 16 oraz SP 6, a także poza granicami Kalisza, GOK Szczytniki oraz Staw. 

5. Ośrodek „Centrum Nowego Życia” 

Ośrodek New Life Center (Centrum Nowego Życia) mieści się w Długiej Goślinie, w gminie Murowana 
Goślina. Ośrodek ten zajmuje się kompleksową pomocą kierowaną do mężczyzn w wieku od 16 do 65 
roku życia, znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Świadczona pomoc zawiera pomoc medyczną, socjalno 
– prawną, psychologiczno – terapeutyczną, zajmującą się pomocą w wychodzeniu z izolacji społecznej, 
odzyskaniu bezpieczeństwa i zaufania. Niezbędnej pomocy udzielają pielęgniarka, psycholog, pracownik 
socjalny, terapeuci uzależnień i  wychowawcy. Ośrodek dysponuje 14  miejscami udzielania niezbędnej 
pomocy. 

 Zapewniamy 3 posiłki dziennie, odzież środki higieny osobistej oraz leki przeciwbólowe. 
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Program terapeutyczny dla osób uzależnionych i bezdomnych podzielony jest na trzy etapy. Dwa pierwsze 
etapy skoncentrowane są na pracy terapii indywidualnej i grupowej na terenie NLC. Oba etapy trwają po 
trzy miesiące. Trzeci etap integruje życie na ośrodku i jego terapii z pracą zawodową poza NLC. Trzeci etap 
trwa sześć miesięcy. Łączny czas pobytu w New Life Center to dwanaście miesięcy. 

W ramach prowadzonych działań programowych prowadzona jest terapia zajęciowa tzw. Ergoterapia, jak 
również grupowa „Wreszcie żyć” w oparciu o program 12 kroków AA, zaadoptowany do potrzeb ośrodka 
NLC.  Prowadzona jest również psychoterapia integratywna (indywidualna i grupowa) w podejściu 
chrześcijańskim, wsparcie psychologiczne. 

Współpraca pomiędzy uczestnikiem programu a kadrą ośrodka, odbywa się na podstawie kontraktu. 

Każdy uczestnik programu bierze udział w społecznej integracji, związana jest ona z uczestnictwem w 
projektach lokalnych, takich jak dystrybucja żywności dla ok. 550  osób w Murowanej Goślinie oraz 
okolicznych miejscowościach gminy Murowana Goślina, oraz w gminie Mieleszyn (żywność pochodząca z 
Banku Żywości w Poznaniu). Nasi uczestnicy stali się również wolontariuszami w projekcie „sąsiedzka 
pomoc” w ramach, którego odbywają się co jakiś czas różnego rodzaju spotkania okolicznościowe z 
dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Ośrodek był współorganizatorem dnia dziecka we wsi Wojnowo, jak 
również był gospodarzem Bożonarodzeniowego spotkania z dziećmi i rodzicami  ze wsi Wojnowo. 
Ponadto ośrodek utrzymuje dobre kontakty sąsiedzkie, w ramach których ośrodek otrzymuje w formie 
darowizny pieczywo z piekarni „Limaro” oraz piekarni „Ola” obie z Murowanej Gośliny. 

6. Wydawanie żywności unijnej (Program unijny PEAD 2013) 

W roku 2013 Fundacja Bread of Life współpracowała z Bankiem Żywności w Poznaniu i uczestniczyła w 
programie wydawania żywności unijnej  dla najuboższych mieszkańców Poznania - PEAD 2013. W 
programie wzięło udział łącznie ok. 1150 osób. Żywność odbierano z Banku Żywności a następnie 
przewożono do Poznania do magazynu Fundacji „Bread of Life” skąd żywność była dystrybuowana 
bezpośrednio osobom potrzebującym. Program PEAD 2013 miał za zadanie wspomóc rodziny dotknięte 
ubóstwem w zaopatrzenie tych rodzin w podstawowe produkty spożywcze takie jak: makaron, ryż, mleko, 
cukier, dżem itp. Program był skierowany głównie do rodzin wielodzietnych dotkniętych ubóstwem a 
także osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz innych  osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

7.Projekty w ramach artystycznego programu profilaktyki uzależnień ANTYMINA 

W 2013 przeprowadziliśmy następujące spotkania i koncerty o tematyce antynarkotykowej w ramach 
artystycznego programu profilaktyki uzależnień: 

w 2013 roku jako oddział rzeszowski Fundacji BOL działaliśmy głównie w ramach Artystycznego Programu 
Profilaktyki Uzależnień "Antymina", nasz program został zrealizowany w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych nie tylko na terenie województwa Podkarpackiego, ale również na terenie całego 
kraju.  
W ramach programu "Rozniecić Nadzieję" zorganizowaliśmy kilkanaście bezpłatnych koncertów 
profilaktycznych w domach dziecka, zakładach poprawczych i zakładach karnych na terenie kraju.  
 

8. Inne działania i wydarzenia 
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I. Na terenie poznańskiego oddziału fundacji organizowane są specjalne uroczyste śniadania dla 
ubogich mieszkańców Poznania (w roku 2013 miały miejsce 2 spotkania – Wielkanoc, Boże Narodzenie) 

II. Organizowanie i przeprowadzanie przedświątecznych zbiórek żywności w Poznańskich 
supermarketach ( w 2013 roku odbyły się 2 zbiórki w kwietniu i grudniu) 

III. Organizowanie  spotkania świątecznego i „Świątecznej Niespodzianki”  w miejscowości  Wojnowo   
oraz Kalisz 

IV. Organizowanie w szkołach publicznych Kalisza pogadanek i spotkań profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży. 

V. W roku 2013 Fundacja Bread of Life kontynuowała działalność charytatywną dla rodzin 
znajdujących się pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie. Pomoc żywnościowa 
dla ok. 180 osób 

VI.  Zorganizowanie  spotkania  świątecznego  „ Wigilia na kaliskim rynku” 

VII.   Zorganizowanie spotkania  świątecznego  „Wielkanoc na kaliskim rynku” 

VIII. Działania na   rzecz projektu „ Pomoc dla Elizy Banickiej” i innych Podopiecznych Fundacji  Bread 
of Life. 

W 2013 udzieliliśmy pomocy Podopiecznej naszej Fundacji – Elizce Banickiej – z pieniędzy wpłacanych 
na rzecz Fundacji z przeznaczeniem na pomoc dla Elizki zostały zakupione leki ratujące życie Elizki 
(bardzo drogi lek Zavesca – cena za 1 opakowanie ok. 40 000 zł) oraz pokryto koszty jej rehabilitacji i 
zaopatrzenia w środki ortopedyczne w łącznej kwocie: 91 000 zł. 

Pozostałym podopiecznym naszej Fundacji udzieliliśmy pomocy z zakresie pokrycia kosztów 
rehabilitacji i leków na łączną kwotę: 36 200 zł 

 

 

W roku 2013 nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych. 

Punkt III 

Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i w 2013 roku nie prowadziła działalności 
gospodarczej. 

Punkt  IV 

2013 

Informacja o strukturze przychodów: 

1.Darowizny osób prywatnych: 142 882,05 zł 
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2.Darowizny firm prywatnych: 94 906,40 zł 

3. Dotacje ze źródeł publicznych: 71 564,59  zł 

4.  Przychody z OPP 1%: 106 390,11 zł 

5.  Przychody finansowe 5 753,14 zł 

________________________________________ 

RAZEM PRZYCHODY  421 496,29 zł 

 

 

Punkt  V 

2013 rok 

Informacja o strukturze kosztów: 

1.Koszty realizacji działalności statutowej 266 753,87 zł 

2.Koszty administracyjne: 36 459,79 zł 

w tym 

zużycie materiałów i energii 6 325,19 zł 

usługi obce  29 970,60 zł 

pozostałe 164,00 zł 

 

3.Koszty finansowe 3,68 zł 

______________________________ 

RAZEM KOSZTY 

303 217,34 zł 

 

Punkt VI 

 

Dane o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z wyodrębnieniem osób zatrudnionych na umowę o 
pracę ,umowy zlecenie i umowy o dzieło: 

 

W 2013  roku w Fundacji  zatrudnionych  było 10 osób: 

1. Cieloszyk Dominika – umowa o pracę 
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2. Tomczak Aleksandra- umowa o pracę, umowa zlecenie 

3. Łukaszuk Edyta -umowa o pracę 

4. Jeżyk Tomasz - umowa zlecenie 

5.  Wojcieszak Eugenia  - umowa zlecenie 

6. Elżbieta Dudziak -  umowa zlecenie 

7. Danuta Jodłowska  - umowa zlecenie 

8. Krystyna Bagińska – umowa zlecenie 

9. Ireneusz Roethel – umowa zlecenie 

10. Maria Wojciechowska – umowa o dzieło 

 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2013 r. 

 

1. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 

wynagrodzenia  0,00 zł 

nagrody 0,00 zł, 

premie 0,00 zł, 

inne świadczenia 0,00 zł. 

W 2013 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

2. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. członkom Zarządu to 2953,00 zł,  w tym  0,00 zł w 
związku z pełnioną funkcją. 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. członkom Rady to 0,00 zł. 
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Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. pracownikom Fundacji zatrudnionym na 

umowy o pracę to: 30 956,37 zł 

 
 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. pracownikom Fundacji zatrudnionym na 

umowy zlecenia to: 26 302,60 zł 

 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r. pracownikom Fundacji zatrudnionym na 

umowy o dzieło: 1 700,00 zł 

 

 

3. Wysokość udzielonych przez Fundację pożyczek pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek 

 

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2013 r; 

 

4. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na dzień 31.12.2013 r.: 

WBK      40 1090 1346 0000 0001 1420 0591             + 1798,03 zł           

WBK      73 1090 1346 0000 0001 1270 4936             + 3447,52 zł      

WBK      77 1090 1346 0000 0001 1420 0507             + 17,01 zł      

WBK      76 1090 1346 0000 0001 1455 5351             + 466,29 zł     

WBK      34 1090 1346 0000 0001 1932 2008             + 136,46 zł   

          

LUKAS    61 1940 1076 3023 5096 0000 0000             + 22 331,29 zł 

LUKAS  12 1940 1076 3023 5096 0001 0000               + 264 408, 16 zł 

(subkonto Elizy Banickiej)      

 

 

5. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek: 
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Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego w 2013 r; 

 

 

6. Wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie: 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2013 r; 

 

7. Wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 

Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2013 r. 

 

8. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 

 

Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 roku wynosiła: 329 524,47 zł, zobowiązań: 17 521,73 zł. 

 

Punkt VII 

 

Fundacja prowadziła następujące działalności zlecone przez organy państwowe lub samorządowe: 

 

1. Kalisz, projekt „Daj mi szansę” kwota dotacji 15000 z WUW Poznań 

Wszystkie zadania w Kaliszu zostały zrealizowane. Informacja na temat zadania publicznego została 

podana do opinii publicznej, do najbardziej poczytnego portalu internetowego na terenie naszego Miasta 

(Calisia.pl)  a także radia centrum. W projekcie wzięło udział ponad  104 osoby, w przedziale czasowym od 

marca do 20 grudnia 2013. Beneficjenci mogli skorzystać z porad psychologa klinicznego, terapeuty 

uzależnień, terapeuty rodzinnego oraz pedagoga. 

Podczas zadania terapeuci i pedagog wzmacniali pozytywne strony osobowości, dostarczyli wiedzy na 

temat mediacji i rozwiązywania konfliktów w życiu osobistym oraz rodzinnym. Pedagog pracował także 

indywidualnym  planem  terapii. Poprawiono relację w 10 rodzinach, rozwiązując konflikty dotyczące 
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uzależnienia, konfliktów osobistych. Wymiarze czasu, sześć osób pozostają trzeźwe, jedna z osób 

zamieszkała na hostelu fundacyjnym  i usamodzielnia się. 

W ramach projektu instruktor terapii uzależnień skierował 7 osób na leczenie odwykowe. Przygotowano 

potrzebną dokumentację do ośrodka dla osób uzależnionych. Wzmacniano motywację do leczenia oraz 

do życia w abstynencji. 

Fundacja i jej wolontariusze dodatkowo  wychodzili na dworzec kolejowy, pustostany aby szukać osób 

wykluczonych społecznie i rekrutować ich do projektu. W wyniku streetworkingu udało się pozyskać 

nowych beneficjentów do projektu. Co sobotę osoby bezdomne kąpały się w łaźni miejskiej, otrzymywały 

odzież  a także kierowano ich na spotkania z psychologiem klinicznych oraz terapeutą uzależnień. W 

wyniku spotkań kilka osób opuściło pustostan udało się do PCK. Jedna z osób znalazła pracę w 

charakterze stróża nocnego wynajmuje mieszkanie. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, i 

kontynuowany był do końca stycznia 2014 roku ze środków Fundacji Bread of Life. Beneficjenci projektu 

wzięli udział dodatkowo w koncercie dla osób uzależnionych pt.”Raperzy gangsterzy” 23.6.2013,  a także 

w „Dniach Nowej szansy” 28 września 2013r. Oby dwa te wydarzenia zgromadziły dodatkowo około 50 

osób. Prelegenci którzy omawiali istotę uzależnienia sami kiedyś byli osobami uzależnionymi od różnych 

środków psychoaktywnych. W wyniku podjętych działań  jedna osoba podjęła decyzję o leczeniu 

stacjonarnym. 

 

Punkt  VIII 

 

W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w Fundacji dotycząca projektów 
realizowanych przez Fundację (Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Kalisza), a także kontrola Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

 

        Długa Goślina 27.06.2014 r. 

 

…………………………….. 

Janusz Fredyk 

Prezes Zarządu 
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……………………………… 

  Dariusz Cieślak 

Członek Zarządu 

 

 

……………………………… 

  Tomasz Jeżyk 

Członek Zarządu 
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