Fundacja Na Swoim Miejscu
Sprawozdanie merytoryczne za okres
01.01.2017 – 31.12.2017
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.
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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
Po raz drugi w Piasecznie 6 stycznia 2017, w Uroczystość Objawienia Pańskiego,
Fundacja Na Swoim Miejscu zorganizowała Orszak Trzech Króli. Odbywał się on pod hasłem:
„Gdzie śpiesznie dążycie?”. Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu pani Ewy
Lubianiec, która poprowadziła pochód. Patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Piaseczna
Zdzisław Lis, starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski oraz dziekan dekanatu
piaseczyńskiego, ks. prałat Zbigniew Pruchnicki.
Orszak wyruszył spod budynku Domu Kultury. Uczestnicy pochodu za gwiazdą
betlejemską zdążali do szopki, znajdującej się na piaseczyńskim rynku, po drodze rozważając
znaczenie Święta Trzech Króli. Orszak zakończył się inscenizacją złożenia darów Dzieciątku
Jezus przez trzech mędrców. Organizatorzy wydarzenia zapewnili uczestnikom ciepłe napoje
oraz słodki poczęstunek. Orszak zakończył się wspólnym kolędowaniem na rynku
prowadzonym przez zespół „Rodzinne granie”.
Wydarzeniu towarzyszyły 2 konkursy: „Przebierz się na Orszak” oraz konkurs na
wykonanie Gwiazdy Betlejemskiej. Całość przedsięwzięcia została zorganizowana dzięki
wsparciu proboszczów okolicznych parafii, indywidualnych darczyńców oraz sponsorów:
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sklepu z grami Giermek, piekarni Krzosek, kawiarni Fryderyk, sklepu Max, sklepu Kaufland
oraz hipermarketu Auchan Piaseczno.
Rozliczenie projektu:
Data
3.01.2017
4.01.2016
5.01.2016
5.01.2016
6.01.2016
12.01.2016
23.01.2016
31.01.2016
31.01.2016
20.05.2017

Operacja
Zakup materiałów
Zakup materiałów
Zakup materiałów
Zakup materiałów
Zakup materiałów
Zakup usług
Zakup usług
Zakup materiałów
Zakup materiałów
Zakup materiałów

Suma

Koszt
72,90 zł
15,15 zł
213,88 zł
400,00 zł
306,05 zł
1 150,00 zł
220,00 zł
246,00 zł
112,45 zł
87,00 zł

Opis
Zakup artykułów spożywczych
Zakup artykułów do pakowania
Zakup artykułów spożywczych
Zakup prezentów dla wolontariuszy
Zakup posiłku dla zespołu
Najem sceny i obsługa techniczna
Zabezpieczenie medyczne Orszaku
Zakup plakatów
Wydanie 7 kubków na Orszak Trzech Króli 2017
Zakup artykułów biurowych

2823,43

2. Pomoc dla Marcina
Od 2012 roku Fundacja Na Swoim Miejscu wspiera finansowo i otacza opieką
w różnych wymiarach Marcina, warszawskiego ewangelizatora, który od wielu lat zmaga się z
chorobą nowotworową. W tym roku Fundacja przekazała na cele leczenia i poprawy
warunków mieszkalnych 500 zł.
3. Zbiórka na rekolekcje organizowane przez wspólnotę Ruchu Światło-Życie przy
parafii św. Anny w Piasecznie.
Fundacja Na Swoim Miejscu zorganizowała zbiórkę darowizn na wsparcie
wakacyjnych rekolekcji oazowych organizowanych przez wspólnotę Ruchy Światło-Życie przy
parafii św. Anny w Piasecznie. Darowizny były zbierane na konto Fundacji przez okres od 1
do 30 czerwca 2017 roku. Zebrane środki zostały przeznaczone na organizację rekolekcji
Ruchu Światło-Życie 2. stopnia w Białym Dunajcu, które były skierowane do młodzieży oraz
osób dorosłych.
Zebrane darowizny wyniosły 800,00 zł. W całości zostały przekazane na ręce ks.
Stefana Bernata prowadzącego rekolekcje.
4. Zbiórka dla Agnieszki
Pani Agnieszka jest matką samotnie wychowującą trzech synów, ofiarą przemocy
psychicznej i fizycznej ze strony swojego męża-alkoholika. Z powodu wielu lat trwania w
patologicznej relacji wpływ na rozwój dzieci oraz ich matki był tak silny, że borykają się oni z
licznymi problemami natury psychologicznej i psychiatrycznej. Pani Agnieszka ze względu na
konieczność opieki nad chłopcami nie jest w stanie podjąć pracy. Fundacja Na Swoim Miejscu
zorganizowała w sierpniu 2017 roku zbiórkę ubrań oraz artykułów szkolnych dla synów pani
Agnieszki na nowy rok szkolny. Przy okazji otrzymaliśmy na ten cel darowizny w wysokości
1370 zł, które w całości zostały przekazane pani Agnieszce.
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5. 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 2017 roku łącznie 270 zł.
Data
30.11.2017
8.12.2017

Operacja
Zakup usług
Darowizna

Suma

Koszt

Opis

120,00 zł Usługa psychoterapii
150,00 zł Wypłata darowizny na leczenie

270,00 zł

III. PRZYCHODY
Przychody w 2017 r. wyniosły 8 943,35 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 31.12.2017: 7 736,49 zł,
Zobowiązań krótkoterminowych: 934,68 zł.
W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r. Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
W okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. nie była przeprowadzona kontrola.
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