Tarnów, dnia 05 marca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
w 2014 roku
sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach
i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

1) Dane rejestracyjne Fundacji.
1.1. Nazwa fundacji – Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (w skrócie: Fundacja REPI).
1.2. Siedziba i adres – Tarnów; ul. Hodowlana 6; 33-100 Tarnów.
1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 30 października 2009 r.
1.4. Numer KRS – 0000340823.
1.5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 121057213.
1.6. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9930602436.
1.7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w
rejestrze sądowym i adres zamieszkania):
1.7.1.
Tomasz Eliasz WARDZAŁA – Prezes Zarządu
Adres zamieszkania w załączniku nr 1.
1.7.2. Adam Roman SOLAK – Członek Zarządu
Adres zamieszkania w załączniku nr 1.
1.7.3. Marcin Marek PERTKIEWICZ – Członek Zarządu
Adres zamieszkania w załączniku nr 1.
1.7.4. Jerzy Ryszard KOS – Członek Zarządu
Adres zamieszkania w załączniku nr 1.
1.8. Określenie celów statutowych fundacji:
1.8.1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
1.8.2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
1.8.3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
1.8.4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieŜy i dorosłych.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŜe
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W okresie sprawozdawczym pracownicy Fundacji włoŜyli bardzo duŜo pracy, chęci i wysiłku, aby
osiągnąć jak najlepsze efekty pracy z podopiecznymi Fundacji. Pracownicy oprócz realizowania zadań
nałoŜonych przez kierownictwo wychodzili z własnymi inicjatywami. NaleŜy podkreślić i docenić
trud i wysiłek włoŜone w pracę na rzecz podopiecznych.
Fundacja REPI w 2014 roku:
1. Prowadziła Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla 45 uczestników – osób z
niepełną sprawnością intelektualną. Formę sprawozdania z działalności Warsztatu moŜna
znaleźć na stronie internetowej www.wtzjp2.pl w Aktualnościach. Szczegółowe
sprawozdanie, na podstawie odrębnych przepisów, z działalności Warsztatu składane jest do

2.

3.

4.

5.

6.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, za rok 2014 zostało Sprawozdanie
złoŜone w dn. 20.03.2015 r.
Fundacja Zorganizowała
a. III Ogólnopolskie zawody we wspinaczce osób z niepełną sprawnością
b. IV Ogólnopolski mityng pływacki osób z niepełną sprawnością
c. WernisaŜ integracyjnej wystawy prac uczestników WTZ JP2 i Wydawnictwa AMUN Artystów Malujących Ustami i Nogami
Z sukcesami Brała udział w cyklu imprez sportowych
a. I Noworoczny Turniej Osób Niepełnosprawnych w Kręglach Klasycznych
b. Kamil Cedrowski zakwalifikowany do ogólnopolskiej Olimpiady Osób
Niepełnosprawnych
c. 1. miejsce – X Małopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Polska
d. X Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
e. XVII Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i MłodzieŜ Niepełnosprawnej w
StróŜach
f. XII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Gnojniku 2014
g. Kamil Cedrowski dwukrotnym mistrzem w pływaniu na X Ogólnopolskich Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy
h. Udział w Pucharze Tarnowa we wspinaczce osób z niepełną sprawnością – II miejsce
Brała udział w wydarzeniach artystycznych
a. ElŜbieta Pająk zajęła I miejsce w konkursie PFRON „Sztuka osób niepełnosprawnych”
w kategorii grafika.
b. Wystawa biŜuterii w Galerii Aniołowo
c. Przejęcie Galerii Aniołowo z wystawą „Wielkanocne inspiracje”
d. 1. miejsce – XX Konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową związaną z
okresem Wielkanocy
e. 1. miejsce – VII Małopolski Przegląd Instrumentalno-Wokalny
f. Udział w wernisaŜu wystawy „Ikony i obrazy religijne” pani Marty Łąk
g. Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Galerię "Aniołowo" na kartkę
boŜonarodzeniową. Zdobycie III miejsca oraz dwóch wyróŜnień przez uczestników.
h. Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy w ramach wystawy „W
bursztynowej pułapce”
i. Udział w konkursie „Śpiewaj z nami” Zajęcie III miejsca oraz dwa wyróŜnienia
j. Występ uczestników podczas koncertu "Czy mnie jeszcze pamiętasz..."
organizowanym przez Pałac MłodzieŜy
Brała udział w II Tygodniu Godności Osób z Niepełnosprawnością
a. Plener „Pod Niebem Tarnowa”
b. Msza św., „Marsz godności” i spotkanie z władzami miasta z okazji TGON
c. Zawody wędkarskie w Brzesku i zwiedzanie Zamku w Dębnie
d. Zwiedzanie Zalipia, Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej, Warsztaty w Kupienienie,
grill w Centrum Polonii w Brniu
e. WernisaŜ wystawy poplenerowej „Pod Niebem Tarnowa” - Galeria Aniołowo
f. Festyn na zakończenie Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
W ramach prowadzonych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych
Fundacja zorganizowała
a. Zabawa (po)Sylwestrowa
b. Spotkanie opłatkowe
c. Wybory do Prezydium Samorządu Uczestników
d. Pogadanka – Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych
e. Omnibus – konkurs wiedzy ogólnej
f. Pogadanka - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem - przedstawienie 11 zasad
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem połączone z dyskusją
g. Światowy Dzień Chorego - prezentacja multimedialna
h. Pogadanka – Czas wolny - jak go wykorzystać?

i.
j.

7.

8.

9.

Dzień MęŜczyzny
Wyjście pod pomnik Jana Pawła II, wyjście do Galerii Aniołowo oraz obejrzenie
wystawy zdjęć „One, oni, on”
k. Rozpoczęcie Triduum Paschalnego – prezentacja, pogadanka
l. Dzień Ziemi przy Hodowlanej
m. Projekcja filmu "Nieznane Ŝycie Jana Pawła II" oraz "Cuda za pośrednictwem Jana
Pawła II" - z okazji kanonizacja św. Jana Pawła II
n. Urodziny Jana Pawła II - przedstawienie kilku anegdotek z jego Ŝycia
o. Konkurs Warsztatowy „Kocham Cię Polsko”
p. Międzynarodowy Dzień Urody – pogadanka, prezentacja, dyskusja
q. Sprzątanie Świata
r. Dzień Kuchni Węgierskiej
s. Papieskie kremówki
t. „Kuchnie świata” kuchnia litewska przygotowanie litewskiej potrawy cepeliny oraz
prezentacji multimedialnej dotyczącej kuchni litewskiej.
u. Filmowy wtorek „Noe wybrany przez Boga”
v. Ognisko w jesiennym klimacie na Dwudniakach
w. Omnibus 2 – Konkurs wiedzy i spostrzegawczości dla uczestników Warsztatu
x. „Poznaj smaki świata” – kuchnia bułgarska
y. Zabawa andrzejkowa
z. Przygotowanie wieńca adwentowego
aa. Rozpoczęcie adwentu – pogadanka
bb. Ubieranie Ŝywej choinki
cc. Wspólne kolędowanie
W ramach rozwoju integracji
a. Ostatki z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie
b. Wyjście do teatru na sztukę „Alicja w krainie czarów”
c. Wyjście do teatru na sztukę „Skąpiec”
d. Wycieczka do CięŜkowic z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej
e. XI Regionalne Spotkania Integracyjne z »Radością« Cyziówka 2014
f. Roznoszenie Ŝyczeń świątecznych i noworocznych
W Ramach współpracy z innymi instytucjami
a. Współorganizowana z Muzeum Okręgowym wystawa „W bursztynowej pułapce”
b. Dzień Pracownika Socjalnego – podziękowanie od Zastępcy Prezydenta Miasta
Tarnowa dla pracowników Warsztatu
c. Finał XVII Akcji Charytatywnej WSB - NLU
d. Dzień Kobiet przy Hodowlanej oraz występy uczestników
e. Studentki pracy socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN realizowały zajęcia
w ramach projektu „Ruch daje uśmiech”
f. Integracyjny grill z uczniami z SOSW w Tarnowie
g. Konferencja "Prawa Osób Niepełnosprawnych - nowe moŜliwości i nowe wyzwania"
- udział w konferencji połączony z wystawą i sprzedaŜą i prac uczestników
h. Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy na temat jak wykonać kartkę
świąteczną
W ramach rehabilitacji zawodowej
a. Wystawa Budownictwa z kiermaszem prac WTZ JP2
b. Szkolenie w WUP „Rynek pracy – warto wiedzieć więcej”
c. Udział w Targach pracy
d. Szkolenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
e. Rozpoczęcia szkolenia w zawodzie fryzjera dla uczestników Warsztatu
f. Wizyta studyjna w zakładzie pracy chronionej „Polmark” w śabnie
g. Kiermasze prac uczestników

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach słuŜących realizacji jej celów,
bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady. Działalność gospodarcza moŜe
polegać na udziale w spółce handlowej lub cywilnej. Działalność gospodarcza Fundacji moŜe być
prowadzona wyłącznie w rozmiarach słuŜących realizacji celów statutowych.
Fundacja REPI moŜe prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (w nawiasach
kody PKD 2007):
1. Działalność wydawnicza (58.1).
2. Produkcja filmów i nagrań wideo (59.11).
3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z).
5. Reklama (73.1).
6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z).
7. Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
8. Działalność wspomagająca edukację (85.60).
9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90).
10. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z).
11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.10.Z).
12. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
W 2014 roku Fundacja REPI prowadziła działalność gospodarczą
w zakresie reklamy i działalność wydawniczej – osiągając przychód
w zakresie sprzedaŜy towarów - osiągając przychód

9 876,00 zł
9 165,00 zł

Przychód zostaje przeznaczony w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W roku 2014 Zarząd Fundacji REPI odbywał posiedzenie dwukrotnie. W czasie jednego z posiedzeń
były podejmowane uchwały.
PoniŜej przedstawiono tabelaryczne zestawienie Uchwał Zarządu w 2014 roku:
Nr

Data

Uchwały
1/2014 24.07.2014

Tytuł Uchwały
o przyjęciu tekstu jednolitego Regulaminu Warsztatu Terapii
Zajęciowej im. Jana Pawła II

Prezes Zarządu w 2014 r. nie wydawał Zarządzeń.

Liczba
załączników
1

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
0,00 zł
− spadki –
zapisy
–
0,00
zł
−
5 586,60 zł
− darowizny –
− środki PFRON na prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
662 408,70 zł
− środki Gminy Miasta Tarnowa
na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
73 600,97 zł
− przychód ze sprzedaŜy prac uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
9 487,50 zł
294,94 zł
− odsetki od środków własnych –
0,00 zł
− róŜnice kursowe
16 979,20 zł
− inne wpływy –
0,00 zł
− środki pochodzące ze źródeł publicznych –
odpłatnych
świadczeń
realizowanych
przez
fundację
w
ramach
−
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń –
0,00 zł
− jeŜeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł – W 2014 roku Fundacja REPI prowadziła działalność
gospodarczą w zakresie reklamy i sprzedaŜy towarów – osiągając przychód 19 041,00 zł.
Przychód zostaje przeznaczony w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
Przychód ten stanowi 2,32% ogólnego przychodu.
6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych –
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) –
c) działalność gospodarczą –
d) koszty finansowe –
e) pozostałe koszty –

765 303,65 zł
6 936,93 zł
0,00 zł
0,07 zł
0,00 zł

7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 osób,
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stanowisko
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im.
Jana Pawła II
Spec. ds. adm./pracownik adm.-biurowy
Sprzątająca
Fizjoterapeuta
Logopeda
Psycholog
Terapeuta zajęciowy

Ilość
osób

W tym w działalności
gospodarczej

1

0

1
1
2
1
1
8

0
0
0
0
0
0

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,00 zł,
L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie kosztów

Kwota

Wynagrodzenia brutto

392 701,97

0,00

78 207,34

0,00

0,00
17 020,00
1 396,98
12 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

865,73

0,00

0,00

0,00

Składki na pracodawcy na ubezpieczenia
społeczne, FP i FGŚP
Nagrody
Premie
Ekwiwalent za odzieŜ roboczą
Świadczenia urlopowe
UŜywanie samochodu prywatnego do celów
słuŜbowych
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W tym w działalności
gospodarczej

c) 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 –

0,00 zł

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło –

0,00 zł

e) udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem
według ich wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków
przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania
takich poŜyczek:
W 2014 r. nie udzielono poŜyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Credit Agricole:
- fundusz na realizację celów statutowych –
1 500,00 zł
- fundusz na działalność gospodarczą –
1 000,00 zł
- środki PFRON na prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
0,00 zł
- środki Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
0,00 zł
- środki na modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II –
0,00 zł
- środki na rachunku bieŜącym –
29 896,94 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów
lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0,00 zł
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu
oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie –
0,00 zł
i) nabytych pozostałych środkach trwałych –
0,00 zł
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
- fundusz na realizację celów statutowych –
1 500,00 zł
- fundusz na działalność gospodarczą –
1 000,00 zł

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.

9) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za 2014 rok nie ciąŜą zobowiązania podatkowe, ani inne zobowiązania publiczno-prawne na Fundacji
REPI.
W 2014 roku Fundacja REPI złoŜyła deklarację CIT-8 za 2013 rok.

10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli
była - to jej wyniki.
Data
przeprowadzenia
kontroli
29.05-03.06.2014

Wyniki
kontroli

Organ kontrolujący
Przedmiot kontroli
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
- kontrola kompleksowa Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana
Pawła II
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