Fundacja Na Swoim Miejscu
Sprawozdanie merytoryczne za okres
01.01.2015 – 31.12.2015
I. INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI
Fundacja Na Swoim Miejscu została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
15.09.2014 r. Rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.11.2014 r.
Siedziba: 05‐500 Piaseczno, al. Róż 15 m.10
Tel.: 691306746
NIP: 123‐129‐03‐75 , Regon: 147437059, Numer KRS: 0000523478
Numer konta bankowego Fundacji:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 75 2030 0045 1110 0000 0394 8110
Rada Fundacji
Paweł Michał Witkowski ‐ przewodniczący
Ewa Maria Ziętek
Marek Jurek
Zarząd Fundacji
Prezes Fundacji – Paulina Gajewska, zamieszkała w Piasecznie ul. Młynarska 6 m.15
Wiceprezes Fundacji – Żaneta Elżbieta Dudek, zamieszkała w Piasecznie ul. Warszawska
42D/4
Sekretarz Fundacji – Bartłomiej Maciej Gajewski, zamieszkały w Piasecznie ul. Młynarska 6
m.15
Celami działania Fundacji są:
1. Promocja rozwoju osobowego, opartego na wartościach chrześcijańskich zgodnych z
nauką Kościoła Katolickiego; ukazywanie wartości i godności osoby oraz jej potencjału,
2. Propagowanie nowoczesnych form przekazu kultury i wiary katolickiej oraz promocja
kultury chrześcijańskiej,
3. Wspieranie dzieł Ruchu Światło‐Życie oraz inicjatyw ewangelizacyjnych,
4. Działania profilaktyczno‐wychowawcze, wspieranie rodziny, promocja wolności od
nałogów i zniewoleń oraz ochrona życia,
5. Odkrywanie i promowanie wartości kobiecości i męskości zgodnych z prawem
naturalnym,
6. Tworzenie przestrzeni odkrywania i realizowania pasji oraz wyrażania siebie w formach
artystycznych,
7. Kształtowanie postawy obywatelskiej oraz odpowiedzialności za życie społeczności
lokalnej,
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8. Propagowanie idei rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie wrażliwości na
dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie:
1. Wspieranie i organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych oraz innych
wydarzeń o charakterze religijnym,
2. Upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych, służących rozwojowi
człowieka wolnego od nałogów i uzależnień,
3. Inspirowanie i organizowanie wydarzeń w duchu Nowej Kultury (rozwijanie wartości
osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia, rozwijanie odpowiedzialności za
tworzenie i przekształcanie rzeczywistości, w jakiej żyjemy, w oparciu o uniwersalne
wartości chrześcijańskie),
4. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów oraz innych
działań edukacyjnych,
5. Prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych wspierających rozwój osobowy
człowieka oraz promujących inne cele Fundacji,
6. Organizowanie i finansowanie działalności artystycznej, wydawniczej, filmowej i
multimedialnej w zakresie określonym w celach Fundacji,
7. Organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych zgodnych z celami Fundacji,
8. Organizowanie i wspieranie programów profilaktyczno‐wychowawczych,
9. Organizowanie wycieczek, wyjazdów i innych wydarzeń o charakterze turystyczno‐
krajoznawczym zgodnych z celami Fundacji,
10. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej ludziom, którzy tej pomocy w szczególny
sposób potrzebują,
11. Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele,
12. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
II. DZIAŁANIA FUNDACJI
1. Zbiórka dla Marcina – zbiórka publiczna na potrzeby leczenia i remontu mieszkania dla
Marcina Żukowskiego
Fundacja Na Swoim Miejscu zorganizowała zbiórkę publiczną nr 2015/1358/OR dla
Marcina Żukowskiego. Marcin jest aktywnym młodym człowiekiem: pracuje, podróżuje,
ewangelizuje, należy do wspólnoty neokatechumenalnej w Warszawie . Od ponad 20 lat żyje
ze świadomością nieuleczalnej choroby, którą jest nowotwór objawiający się częstymi
zawrotami głowy, bólami, wizytami w szpitalu. Marcin, choć stale pomaga innym, sam
potrzebuje pomocy. Podczas zbiórki członkowie Fundacji zachęcali do pomocy Marcinowi w
2 sferach: modlitewnej, z prośbą o dar uzdrowienia oraz finansowej na remont mieszkania i
zakup niezbędnych leków.
Zbiórka odbyła się 19 kwietnia 2015r. przy kościele św. Anny w Piasecznie. Ofiary do
puszek zbierało 24 wolontariuszy po wszystkich mszach parafialnych. Zbiórkę poprzedzało
ogłoszenie, przedstawiane przez członków Fundacji, przybliżające zebranym osobę Marcina i
jego potrzeby. Kwota pieniędzy zebranych do puszek wyniosła 9126,41 zł. Podczas zbiórki
wolontariusze informowali o możliwości przesłania darowizny dla Marcina na konto
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Fundacji. Tą drogą zebrano do końca 2015 roku 590 zł. Środki w całości przekazano
Marcinowi Żukowskiemu przelewami bankowymi. Dzięki tym środkom Marcin
wyremontował 2 pokoje w których mieszka (zakup ławy, kanapy, szafki, regału, szafy w
zabudowie, materiałów wykończeniowych oraz opłacenie ekipy remontowej), opłacił
konieczne zabiegi medyczne i badania oraz zakupił potrzebne leki.
III. KOSZTY – ROZLICZENIE PROJEKTÓW
Projekt
1. Zbiórka dla Marcina
1.1. Koszty materiałów biurowych
1.2. Koszty zbiórki dla Marcina – darowizny zebrane do puszek
1.3. Koszty zbiórki dla Marcina – darowizny przekazane na konto

Koszt (zł)
10193,00
31,59
9571,41
590,00

IV. PRZYCHODY
Przychody w 2015 r. wyniosły 13 306,41 zł. Przychody powstały na skutek wpłaconych
darowizn na realizacje celów statutowych oraz środków zebranych podczas zbiórki publicznej
o nazwie „zbiórka dla Marcina”.
V. PRACOWNICY FUNDACJI
Członkowie Zarządu oraz Rady pracowali społecznie.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani
pozostałych środków trwałych. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych. Nie
podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Wartość aktywów na dzień 31.12.2015: 5 046,05 zł,
Zobowiązań krótkoterminowych: 87,91 zł.
W okresie 01.01.2015 ‐ 31.12.2015 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
W okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. nie była przeprowadzona kontrola.
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