Sprawozdanie z działalności
Fundacji „Bread of Life”
za rok 2017

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 rok 2017

Punkt I
Nazwa: Fundacja „Bread of Life”
Siedziba i adres: Długa Goślina 1, 60-095 Murowana Goślina
Oddział w Kaliszu: Śródmiejska 24A, 62-800 Kalisz
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14 grudnia 2006
Numer KRS: 0000268931
REGON: 300476271

Członkowie Zarządu Fundacji w 2017 roku:
- Prezes Zarządu

Janusz Fredyk

- Członek Zarządu

Tomasz Jeżyk

- Członek Zarządu

Dariusz Cieślak

Cele statutowe Fundacji obejmują inicjowanie, pobudzanie i prowadzenie działalności:
a) wśród bezdomnych mężczyzn – zakładanie i prowadzenie homogenicznych ośrodków
wychodzenia z bezdomności dla mężczyzn, obejmujących całodobową opiekę
terapeutyczną oraz aktywizację zawodową i społeczną;
b) inicjatywnej i charytatywnej, polegającej w szczególności na wydawaniu żywności i
gotowych posiłków, pomocy doraźnej, a nadto tworzeniu i prowadzeniu hospicjów,
noclegowni i domów „spokojnej starości”, reintegracji społecznej, a w tym: zakładanie i
prowadzenie homogenicznych ośrodków post-rehabilitacyjnych dla mężczyzn, punktów
konsultacyjnych,

organizowaniu

spotkań

dla

ludzi

biednych,

bezdomnych

wykluczonych społecznie, budowanie umiejętności społecznych, poradnictwo socjalne;
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c) 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;
d) terapeutycznej, obejmującej opiekę całodobową w tym tworzenie i prowadzenie centrów
odwykowych i ośrodków stacjonarnych dla bezdomnych mężczyzn, terapię uzależnień,
terapię zajęciową;
e) 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
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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 2017 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia) oscylowała wokół
następujących obszarów działań Fundacji:
1. Składy ubrań „Tabita”
2. Klub Dawida
3. Ośrodek „Centrum Nowego Życia” (Ośrodek NLC)
4. Akademia Walki z Rakiem
5. Inne działania i wydarzenia
Szczegółowe omówienie działań w wyżej wymienionych obszarach:
1. Składy ubrań „Tabita”
Wszystkie rzeczy znajdujace się w składach pochodza z darow od osob fizycznych i
instytucji ( w tym takze Wielkopolskiego Banku Żywnosci). Rzeczy te sa sukcesywnie
wydawane potrzebujacym zgłaszajacym się do Fundacji, jak i uczestnikom programow
organizowanych przez Fundację. Skład „Tabita” działa w Kaliszu. Z kaliskiej pomocy Fundacji
skorzystało ponad 1546 osób. Zadanie współrealizowane było z środków UM w Kaliszu w
kwocie 10 tys. zł na rok.
2. Klub Dawida
Klub sportowy załozony w Kaliszu przez adepta stylu Kyokushin-kan Tomka Jezyka
działa pod patronatem Fundacji Bread of Life. Klub angazuje się w pracę z dziecmi i młodzieza z
ulicy zagrozona wykluczeniem społecznym. Głownym zadaniem klubu jest opoznienie wieku
inicjacji narkotycznej oraz alkoholowej, poprzez dyscyplinę sportowa jaka jest karate. W chwili
obecnej Klub działa na terenie Kalisza w dwoch szkołach SP 16 oraz SP 6, a takze poza
granicami Kalisza. Obecnie zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji.
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3. Ośrodek „Centrum Nowego Życia”
W 2017 w ośrodku NLC pomoc otrzymało 35 osób.
- Przeprowadzono Terapię:
1. 365 godzin terapii grupowej
- program 12 kroków
- warsztaty i ćwiczenia
2. 680 godzin terapii indywidualnej
3. Około 1750 godzin ergoterapii.
4. Całodzienne wyżywienie 3 posiłki dziennie.
5. Opieka całodobowa nad uczestnikami programu wychodzenia z bezdomności .
6. Pomoc medyczna i prawna dla uczestników NLC.
W ramach programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień realizujemy z uczestnikami
następujące projekty:
1. Projekt „Sąsiedzka pomoc” – to lokalna inicjatywa, polegająca na świadczeniu pomocy w
pracach przydomowych przez Podopiecznych Ośrodka na rzecz sąsiadów. Projekt
wzmacnia proces socjalizacji i integracji społecznej. Realizowany jest przez cały rok w
oparciu o nieformalne umowy. W 2017r. zrealizowanych zostało około 30 takich
projektów.
2.

„Dzień Nowej Szansy” – spotkania piątkowe w Gnieźnie. Dzień Nowej Szansy jest
wolontaryjnym, społecznym projektem Ośrodka New Life Center organizowanym przy
współpracy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gnieźnie, skierowanym do 75

osób

potrzebujących z Gniezna. Rozmowy przy wspólnym posiłku pozwalają na bliższe poznanie
siebie nawzajem, nowe historie ludzi sprawiają, że stajemy się coraz bardziej śmiali, a
rozważanie Bożego Słowa w przyjaznej atmosferze wskazuje nam na sprawy w życiu
najważniejsze. Dodatkowo Dzień Nowej Szansy oferuje butik z ubraniami i strefę sanitarną
(prysznice, łazienki, toalety). W 2017 roku . wydano 2600 ciepłych posiłków oraz wydano
2800 paczek żywnościowych.
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3. Dystrybucja żywności -

przy współpracy Ośrodka NLC z Wielkopolskim Bankiem

Żywności w gminie Murowana Goślina oraz w gminie Gniezno zostało wydanych 19,7
ton żywności, wartość finansowa tej pomocy wyniosła: 174 412, 61 zł.
4. Akademia Walki z Rakiem
Akademia Walki z Rakiem, dzięki swojej szerokiej i unikatowej ofercie wspiera chorych
na nowotwory w zwycięskim boju o zdrowie i życie! Pobudza do walki, obalając schematyczne
myślenie na temat choroby i leczenia. Pacjentom i ich rodzinom pomaga bezpiecznie rozładować
negatywne emocje i poradzić sobie z tą trudną sytuacją. AWzR wypełnia istotną niszę na rynku
świadczeń zdrowotnych, gdzie pacjent częstokroć pozostawiany jest sam sobie z własną wiedzą
na temat diagnozy oraz lękiem, co do dalszych rokowań. Swoim osłabieniem psychicznym daje
nowotworowi większą szansę na opanowanie swojego organizmu zamiast wziąć się z nim za
bary, spróbować z nim walczyć i… wygrać! Akademia Walki z Rakiem uzupełnia leczenie
medyczne, ale nie zastępuje go!
W 2017 roku z Akdemii skorzystało ponad 90 osób, a także zrealizowano także
ogólnopolski projekt pt. „Odważni wygrywają” , który skierowany był do młodych mężczyzn
walczących z nowotworem jądra.
Poradnictwo logopedyczne.
Od września 2017 roku w fundacji odbywały się darmowe konsultacje logopedyczne dla
podopiecznych Fundacji Bread of Life. W ramach tych zajęć realizowano min:


zajęcia indywidualne lub w małych grupach (max. 3 dzieci) stymulujące rozwój mowy
/ przeciwdziałające powstawianiu wad wymowy /



w ramach terapii logopedycznej prowadzono następujące terapie:

1.

Terapię dyslalii

2.

Terapię seplenienia czyli nieprawidłowej realizacji:

- głosek szeregu syczącego – s-z-c-dz
- głosek szeregu szumiącego – sz-ż(rz)-cz-dż
- głosek szeregu świszczącego – ś-ź-ć-dź
3.

Terapię rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
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4.

Terapię lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)

5.

Terapię kappacyzmu / gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k-g)

6.

Terapię mowy bezdźwięcznej

7.

Terapię Opóźnionego Rozwoju Mowy

8.

Ćwiczenia fonacyjne

9.

Profilaktykę logopedyczną

10.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym również dzieci zagrożonych

dysleksją

Z poradnictwa skorzystało 70 osób.

5. Inne działania i wydarzenia
I.

Organizowanie i przeprowadzanie przedświątecznych zbiórek żywności w poznańskich
supermarketach ( w 2017 roku odbyły się 2 zbiórki w kwietniu i grudniu w supermarkecie
NETTO w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 104a)

II.

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

III.

Zorganizowanie spotkania świątecznego „ Wigilia na kaliskim rynku”

IV.

Zorganizowanie spotkania świątecznego „Wielkanoc na kaliskim rynku”

V.

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

W roku 2017 nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych.
Punkt III
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i w 2017 roku nie prowadziła
działalności gospodarczej.
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Punkt IV
2017
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze
środków publicznych:
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 023 388,61 zł w tym:
1. Darowizny osób prywatnych 536 555,37 zł
2. Darowizny firm prywatnych 81 889,13 zł
3. Dotacje ze źródeł publicznych 11 489,99 zł
4. Przychody z OPP 1% 393 454,12 zł
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 37 196,50 zł w tym:
1. Przychody osób prywatnych 28 521,00 zł
2. Przychody firm prywatnych 1 848,50 zł
3. Przychody ze źródeł publicznych 6 827,00 zł
Punkt V
Informacja o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 526 429,61 zł w tym:
1. Zużycie materiałów i energii 327 868,74 zł
2. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 68 142,82 zł
3. Usługi obce 130 418,05 zł
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Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 126 412,10 zł w tym:
1. Zużycie materiałów i energii 38 977,41 zł
2. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 70 092,27 zł
3. Usługi obce 17 342,42 zł
Koszty administracyjne: 24 382,47 zł w tym:
1. Zużycie materiałów i energii 4 990,81 zł
2. 2. Usługi obce 19 391,66 zł
Punkt VI
1. Dane o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
na umowę o pracę ,umowy zlecenie i umowy o dzieło:
w 2017 zatrudnionych było 11 osób:

1. Cieloszyk Dominika – umowa o pracę
2. Tomczak Aleksandra - umowa o pracę
3. Łukaszuk Edyta - umowa o pracę
4. Wojcieszak Eugenia - umowa zlecenie
5. Cieślak Dariusz – umowa zlecenie
6. Dudziak Elżbieta – umowa zlecenie
7. Józefowska Agnieszka – umowa zlecenie
8. Łukaszuk Marcin – umowa zlecenie, umowa o pracę
9. Marulewska Alina – umowa zlecenie

8

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Bread of Life” za rok 2017

10. Nowakowska Dorota– umowa zlecenie
11. Andrzejewska Agnieszka – umowa zlecenie

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2017 r.
2. 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 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

3. 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 2017 r. członkom Zarządu to
14228,52 zł, w tym 0,00 zł w związku z pełnioną funkcją.



łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r. członkom Rady to 0,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r. pracownikom Fundacji
zatrudnionym na umowy o pracę to: 71782,58 zł
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Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r. pracownikom Fundacji
zatrudnionym na umowy zlecenia to: 51260,56 zł
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r. pracownikom Fundacji
zatrudnionym na umowy o dzieło: 0,00 zł

4. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach 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 2017 r.

5. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na dzień 31.12.2017 r.:

WBK

73 1090 1346 0000 0001 1270 4936

+ 25 450,27 zł

WBK

40 1090 1346 0000 0001 1420 0591

+ 20 554,99 zł

WBK

77 1090 1346 0000 0001 1420 0507

+ 414,99 zł

WBK

76 1090 1346 0000 0001 1455 5351

+ 139 999,96 zł

WBK

91 1090 1375 0000 0001 3175 5845

+ 6413,50 zł

WBK

09 1090 1375 0000 0001 3371 0222

+ 250 371,12 zł

Credit Agricole

61 1940 1076 3023 5096 0000 0000 + 2395,49 zł

Credit Agricole 12 1940 1076 3023 5096 0001 0000 + 681 429,90 zł - Pomoc dla Elizy
Banickiej
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6. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego w 2017 r
7. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie:
Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2017 r;
8. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2017 r;
9. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych na dzień 31.12.2017 r.:
wartość aktywów na dzień 31.12.2017 roku wyniosła: 1 650 662.20 zł, zobowiązań: 24 083,20 zł

Punkt VII
Fundacja prowadziła następujące działalności zlecone przez organy państwowe lub
samorządowe:
Projekt „Pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców Kalisza” – zapewnienie
pomocy rzeczowej najuboższym mieszkańcom Kalisza – organ zlecający: Urząd Miasta Kalisza.
Projekt „Akademia Walki z Rakiem„ oddział w Kaliszu – „Akademia Walki z
Rakiem”, dzięki swojej szerokiej i unikatowej ofercie wspiera chorych na nowotwory w
zwycięskim boju o zdrowie i życie! Pobudza do walki, obalając schematyczne myślenie na temat
choroby i leczenia. Pacjentom i ich rodzinom pomaga bezpiecznie rozładować negatywne emocje
i poradzić sobie z tą trudną sytuacją - organ zlecający:Urząd Miasta Kalisza.
Projekt „Odważni wygrywają” - projekt skierowany do młodych mężczyzn walczących
z nowotworem jądra – organ zlecający:Urząd Miasta Kalisza.
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Punkt VIII
Zbiórki publiczne
2017/213/OR

zbiórka na leczenie Dominika kwota zebrana 1 215,30 zł

2017/1523/OR zbiórka na rzecz podopiecznych Fundacji Bread of Life kwota zebrana 4152 zł
2017/1816/OR zbiorka na leczenie Wiktorka kwota zebrana 0 zł
2017/1818/OR zbiórka na leczenie Julii kwota zebrana 0 zł
2017/2347/OR zbiórka na leczenie Moniki kwota zebrana 1219 zł
2017/5063/OR Wigilia na kaliskim Rynku kwota zebrana 30 453 zł
2017/5066/OR Poznańskie Betlejem kwota zebrana 9 500 zł

Punkt IX
Fundacja jest zwolniona podmiotowo z opodatkowania z racji charakteru działalności statutowej.
Fundacja nie składała deklaracji podatkowych w roku 2017.
Punkt X
W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w Fundacji dotycząca projektów
realizowanych przez Fundację w Kaliszu (Urząd Miasta Kalisza), oraz kontrola ogólna
sprawdzająca prawidłowość funkcjonowania całej Fundacji (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu – wydział prawny kontroli i nadzoru). Kontrole nie wykazały żadnych
nieprawidłowości.
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Długa Goślina dnia 31.03.2018 r.

……………………………..
Joost Reinier van den Berg
Prezes Zarządu Fundacji

………………………………
Dariusz Cieślak
Członek Zarządu Fundacji

………………………………
Tomasz Jeżyk
Członek Zarządu Fundacji

Załączniki:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017
2. Rachunek zysków i strat za rok 2017
3.

Bilans za rok 2017

4.

Informacja dodatkowa za rok 2017
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