Fundacja Na Swoim Miejscu
Sprawozdanie merytoryczne za okres
01.01.2018 – 31.12.2018
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, ul. Królewskie Lipy 5 m. 25
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. Królewskie Lipy 5 m.25
Wiceprezes Fundacji – Anna Porczyk, zamieszkała w Piasecznie ul. Szkolna 8 m. 27.
Sekretarz Fundacji – Bartłomiej Maciej Gajewski, zamieszkały w Piasecznie ul. Królewskie
Lipy 5 m.25
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,
8. Propagowanie idei rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie wrażliwości na
dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne.

1

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 turystycznokrajoznawczym 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. Orszak Trzech Króli
Piaseczyńską tradycją staje się już coroczny pochód w Uroczystość Objawienia
Pańskiego – Orszak Trzech Króli. W tym roku odbył się on już po raz trzeci, tym razem w
wyjątkowo wiosennej aurze. Piękne słońce i plusowa temperatura zgromadziły na
piaseczyńskim rynku około 2 tysięcy osób.
Starsi i młodsi, oczekując na rozpoczęcie Orszaku, mogli podziwiać małe stadko
owiec, które stanowiły jedną z atrakcji przygotowanych dla uczestników pochodu. Każdy
przybyły mógł otrzymać śpiewnik z tekstami kolęd, orszakową gazetkę, a także papierową
koronę i okolicznościową naklejkę.
Nowe miejsce rozpoczęcia wydarzenia nie było jedyną zmianą, jaka w tym roku
została wprowadzona do orszakowego scenariusza. Znana wszystkim z poprzednich lat trasa
pochodu została dwukrotnie wydłużona i wzbogacona o kilka mansjonów – oprócz
znajomych diabełków, atakujących Orszak od strony ulicy Nadarzyńskiej, pojawiły się między
innymi anioły wskazujące drogę z balkonu Centrum Kultury czy drabiny ustawionej przy ulicy
Wschodniej oraz scena odegrana na schodach Banku Spółdzielczego przez dziewczęta z
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Zgoda.

2

Pochód prowadziła, jak co roku, pani Ewa Lubianiec. Za jej przewodnictwem
przeszliśmy ulicą Kościuszki, Wschodnią, Kilińskiego i Sierakowskiego, aby przeciąć ponownie
rynek i dotrzeć do placu Jana Pawła II, gdzie Trzej Królowie złożyli hołd i swoje podarunki u
stóp Józefa, Maryi i małego Jezusa.
Zwieńczeniem Orszaku było wspólne kolędowanie, które w tym roku odbyło się w
Auli Niebieskiej domu parafialnego. Zespół Rodzinne Granie i jego goście (między innymi
muzycy zespołów Łysa Góra i TGD) wykonał kolędy znane i mniej znane, zachęcając
wszystkich obecnych do wspólnego śpiewania na chwałę Boga. Niewątpliwym zaszczytem
dla organizatorów i członków Fundacji Na Swoim Miejscu była możliwość włączenia się w
wykonanie niektórych utworów.
Przybyli na koncert mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku oraz napić się gorącej
kawy lub herbaty w orszakowej kawiarence. W radosnej atmosferze kolędowania zostały
także wręczone nagrody w konkursie „Przebierz się na Orszak”. Niekwestionowanymi
zwycięzcami zostali Ida i Gustaw Klaus, których przebranie Józefa i Maryi na osiołku zrobiło
furorę wśród uczestników Orszaku. Drugie miejsce zajęła Oliwia Dobrowolska w przebraniu
Maryi z Dzieciątkiem, a na trzeciej pozycji uplasowali się Hela i Ignaś Ambrozik jako aniołek i
pastuszek. Wyróżnienia zdobyli: Marysia Frąc, Tymek Śmiechowski i Jarosław Poręba.
Organizację Orszaku Trzech Króli możemy co roku podejmować dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Gminy Piaseczno, Starostwu Powiatowemu, firmom wpierającym
nasze działania m.in. hipermarketowi Auchan, piekarni Krzosek, sklepowi MAX, firmie
„Manufaktura Video” oraz wielu innym darczyńcom.
Nad bezpieczeństwem czuwała policja, straż miejska, a także 45 Drużyna
Starszoharcerska im. Rudego i Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna. Orszak odbył się pod
patronatem: Pana Burmistrza Zdzisława Lisa, Pana Starosty Wojciecha Ołdakowskiego oraz
Ks. Prałata Zbigniewa Pruchnickiego. Nieocenionej pomocy udzielili nam również księża:
Proboszcz parafii św. Anny w Piasecznie, Ks. Andrzej Krynicki oraz proboszczowie okolicznych
parafii. Organizacja pochodu oraz kolędowania odbyła się również dzięki wsparciu
kilkudziesięciu wolontariuszy.

Rozliczenie kosztów projektu:
Data
01.01.2018
01.01.2018
03.01.2018

Operacja
Zakup materiałów
Zakup materiałów
Zakup usług

06.01.2018

Zakup usług

08.01.2018
27.02.2018
27.02.2018

Zakup usług
Zakup usług
Zakup usług

Suma

Koszt
Opis
41,60 zł Zakup znaczków
137,00 zł Zakup materiałów (kubki i chorągwie)
48,00 zł Oplata skarbowa za wydanie decyzji dot.
Orszaku
131,40 zł Usługa
gastronomiczna
obiad
dla
wolontariuszy
2 123,00 zł Nagłośnienie koncertu
800,00 zł Umowa o dzieło 1/2018
800,00 zł Umowa o dzieło 2/2018

4 081,00 zł
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2. Pomoc dla Marty
Fundacja Na Swoim Miejscu od listopada 2017 roku wspiera finansowo leczenie
Marty cierpiącej na silną depresję. Na cele leczenia psychiatrycznego oraz terapii
psychologicznej przekazaliśmy w 2018 roku łącznie 6000 zł.
Operacja
Zakup usług
Darowizna

Suma

Koszt

Opis

5 400,00 zł Usługa psychoterapii
600,00 zł Wypłata darowizny na leczenie psychiatryczne

6000,00 zł

III. PRZYCHODY
Przychody w 2018 r. wyniosły 13 210,00 zł. Przychody powstały na skutek wpłat pieniężnych
na realizacje celów statutowych.
IV. PRACOWNICY FUNDACJI
Członkowie Zarządu, Rady oraz księgowa 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 31.12.2018: 10 048,35 zł zł,
Zobowiązań krótkoterminowych: 1 681,78 zł.
W okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. nie była przeprowadzona kontrola.
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