Fundacja Na Swoim Miejscu
Sprawozdanie merytoryczne za okres
01.01.2016 – 31.12.2016
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 Borowska, zamieszkała w Piasecznie ul. Warszawska 32D/4
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.
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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
Dnia 6 stycznia 2016 r. Fundacja Na Swoim Miejscu, we współpracy z Fundacją
„Pomóż dorosnąć” zorganizowała w Piasecznie Orszak Trzech Króli oraz Kolędowanie na
rynku. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Fundacji Na Swoim Miejscu były Anna
Borowska i Katarzyna Piwowarska. Patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis, starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski oraz dziekan dekanatu
piaseczyńskiego, ks. prałat Zbigniew Pruchnicki.
Wydarzenie odbyło się w godzinach 13:30-15:30. Orszak rozpoczął się pod Domem
Kultury przy ul. Kościuszki 49, gdzie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie odegrały
scenkę teatralną nawiązującą do wizyty trzech króli u króla Heroda. Następnie przeszedł
trasą do rynku piaseczyńskiego, gdzie miało miejsce wspólne Kolędowanie, które
poprowadził zespół Filoi z warszawskiego Wawrzyszewa. We wspólnym śpiewie pomagały
śpiewniki z tekstami kolęd, które zostały rozdane przez wolontariuszy ubranych w stroje
anielskie. Nagłośnieniem koncertu zajęli się akustycy z Centrum Kultury w Piasecznie. Na
rynku znajdowało się również stoisko z poczęstunkiem (ciastkami oraz gorącymi napojami)
zapewnionym przez kawiarnię Fryderyk oraz okoliczne sklepy, piekarnie i cukiernie.
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Aby całe przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane konieczne było wsparcie
sponsorów, a mianowicie: burmistrza Piaseczna, starosty piaseczyńskiego, proboszcza parafii
św. Anny, ks. Andrzeja Krynickiego, a także proboszczów okolicznych parafii oraz
indywidualnych darczyńców. Z uzyskanych pieniędzy pokryte zostały koszty druku
śpiewników, wynajmu sceny oraz zadaszenia, a także nagrzewnic olejowych wykorzystanych
do ogrzania sceny. Dzięki wsparciu burmistrza oraz starostwa mogły zostać wydrukowane
plakaty reklamujące Orszak i Kolędowanie, a także okolicznościowe naklejki.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją mieszkańców
Piaseczna i okolic.
Rozliczenie projektu:
Data
Operacja
Koszt
Opis
04.01.2016 Zakup materiałów
50,00 Zakup świeczek,
04.01.2016 Zakup materiałów
686,00 Zakup śpiewników,
07.01.2016 Zakup usług
2400,00 Zakup usługi najmu zadaszenia,
07.01.2016 Zakup usług
246,00 Wynajem nagrzewnic,
28.01.2016 Zakup materiałów
15,10 Zakup art. biurowych,
31.01.2016 Zakup materiałów
18,55 Zakup art. biurowych,
31.01.2016 Zakup materiałów
69,36 Zakup art. biurowych,
31.01.2016 Zakup materiałów
289,53 Zakup podkładek z logo-Orszak 3K
31.01.2016 Zakup materiałów
144,45 Wydanie 9 kubków na Orszak Trzech Króli 2016

Suma

3918,99

2. Warsztaty „Niemowlę nie musi płakać”
13 lutego 2016 roku odbyły się warsztaty dla rodziców na temat wychowania
niemowląt. Spotkanie trwało 5 godzin i miało miejsce w przedszkolu Lolek na warszawskim
Mokotowie. W warsztatach wzięło udział 18 uczestników (w tym 7 małżeństw). Prowadzącą
spotkanie była Anna Powideł. Prowadząca ukończyła z wyróżnieniem studia
interdyscyplinarne nauki o rodzinie. Napisała pracę magisterską o personalistycznym
podejściu do dziecka w jego najwcześniejszym okresie rozwoju. Jest doradczynią mam.
Napisała książkę biograficzną o porodach, bajeczki i opowiadania dla dzieci. Jest
propagatorką mądrego i szlachetnego rodzicielstwa, założycielką fundacji św. Filomeny.
Edukatorka domowa. Prowadzi warsztaty dla kobiet „12 kroków ku pełni życia”, „Szlifiernia
diamentów”.
Udział w warsztatach był odpłatny (pokrywał koszty prowadzenia warsztatów, koszty
lokalowe, poczęstunek i upominki dla uczestników oraz obsługę biurową wydarzenia).
Wydarzenie odbyło się we współpracy z innymi organizacjami (Fundacjią Filome,
Przedszkolem Lolek, Stowarzyszeniem Rodzin im. bł. Mamy Róży) oraz ze wsparciem
sponsorów (firm Nestlé i GoMama).
Rozliczenie projektu:
Data
Operacja
Koszt
Opis
10.02.2016
Zakup materiałów
122,39
Zakup długopisów,
12.02.2016
Zakup materiałów
124,04
Zakup art. spożywczych
01.04.2016
Zakup usług
410,00
Umowa o dzieło - grafika
01.04.2016
Zakup usług
650,00
Umowa o dzieło – prowadzenie warsztatów

Suma

1306,43
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3. Zbiórka na rekolekcje organizowane przez oo. Barnabitów
Fundacja Na Swoim Miejscu zorganizowała zbiórkę darowizn na wsparcie
wakacyjnych rekolekcji oazowych organizowanych przez parafię oo. Barnabitów
pw. św. Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie. Darowizny były zbierane na konto Fundacji
przez okres od 12 do 24 lipca 2016 roku. Zebrane środki zostały przeznaczone na organizację
rekolekcji Ruchu Światło-Życie ONŻ 1. i 2. stopnia w Kamienicy, które to skierowane były do
młodzieży oraz osób dorosłych.
Zebrane darowizny wyniosły 3550,00 zł. W całości zostały przekazane parafii oo.
Barnabitów na ręce ks. Tomasza Więcha.
III. PRZYCHODY
Przychody w 2016 r. wyniosły 8 530,00 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 31.12.2016: 5 349,16 zł,
Zobowiązań krótkoterminowych: 205,35 zł.
W okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
W okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. nie była przeprowadzona kontrola.
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