Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Dzieci Orientu”
za rok 2013
1. Fundacja “Dzieci Orientu” ma swoją siedzibę w Kątach Wrocławskich,
ul. Dębowa 28/4
2. Fundacja “Dzieci Orientu” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w
dnia 22.05.2013 r. pod numerem KRS 0000463180.
3. Fundacja “Dzieci Orientu” w dniu 05.06.2013 r. otrzymała numer indentyfikacyjny
NIP 8961533983, a w dniu 06.06.2013 numer identyfikacyjny REGON 022151390
4. W skład Zarządu Fundacji “Dzieci Orientu” wchodzi:
 prezes Zarządu Sylwia Rayska
6. Statutowe cele Fundacji “Dzieci Orientu” to:
 wspieranie sierot, półsierot i biednych dzieci z Azji i Afryki Północnej ( tzw.
Orientu) w ich potrzebach (wyżywienie, środki czystości, odzież, edukacja,
lekarstwa)
 wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych  pomoc w edukacji w ich kraju,
sponsorowanie studiów w Polsce
 pomoc w budowie sierocińców, szkół i ośrodków twórczego rozwoju w
szczególności centrów kultury i sztuki
 przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji dziewczynek (aborcja,
obrzezanie)
 pomoc wdowom i ludziom starym
 pomoc ubogim rodzinom w samodzielnym uzyskiwaniu dochodów
 niesienie pomocy dzieciom prześladowanym za wiarę, dzieciom wojny,
dzieciom na uchodźtwie
 pomoc uchodźcom
 wymiana kulturalna pomiędzy polską młodzieżą a młodzieżą z krajów tzw.
Orientu  wzajemne poznawanie kultur
 rozwijanie wśród polskich dzieci i młodzieży wrażliwości na ludzką krzywdę,
edukacja humanitarna
 pomoc humanitarna

7. Fundacja “Dzieci Orientu” realizuje swoje cele poprzez:
●

Tworzenie systemu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,

●

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli.

●

Działanie na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie.

●

Działalność edukacyjną, wydawniczą.

●

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

●

Zbiórkę pieniędzy na cele doraźne

●

Wsparcie poprzez tzw „adopcję serca”

●

Aukcje wyrobów zrobionych przez dzieci, młodzież i mieszkańców krajów
tzw. Orientu

●

Koncerty i imprezy charytatywne

●

Organizowanie

spotkań, prezentacji na temat dzieci, młodzieży i

mieszkańców krajów tzw. Orientu
●

Pracę wolontariuszy

8. Fundacja “Dzieci Orientu” realizowała w 2013 roku cele statutowe :
 wspieranie finansowe indyjskich i pakistańskich sierot
 pomoc humanitarna: dla sierocińca w Dommeru  Indie, dla ofiar wybuchu w kościele
w Peszawarze  Pakistan.

9. Przychody Fundacji “Dzieci Orientu” stanowią środki finansowe przeznaczone na
działalność statutową Fundacji otrzymane od osób fizycznych.
Darowizny od darczyńców indywidualnych: 27 007,27 zł

10. Koszty Fundacji „Dzieci Orientu” w roku 2013 wyniosły:
● Koszty realizacji celów statutowych: 24 322,02 zł
●

Koszty administracyjne: 12 050,02 zł, w tym:
 zużycie materiałów i energii: 0,00 zł

 usługi obce: 0,00 zł
 podatki i opłaty: 468,30 zł
 wynagrodzenia: 0,00 zł
 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00 zł
 pozostałe koszty rodzajowe: 11 581,72 zł
 koszty finansowe: 0,00 zł

11. Zatrudnienie Fundacji “Dzieci Orientu”: w 2013 r. nie zatrudniała jakichkolwiek osób
na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.
●

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0

●

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 0,00 zł

●

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenia: 0,00 zł

●

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło: 0,00 zł

12. Członkowie Zarządu Fundacji “Dzieci Orientu” w roku 2013 nie otrzymywali
wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.
13. Fundacja “Dzieci Orientu” nie udzieliła w 2013 roku żadnych pożyczek.
14. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013
wyniosły: 80,80 zł
●

PKO BP, O 1 w Środzie Śl., nr rachunku: 55 1020 5242 0000 2702 0308 5768

15. Fundacja “Dzieci Orientu” nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji
w spółkach prawa handlowego.
16. Fundacja “Dzieci Orientu” nie nabyła żadnych nieruchomości.
17. Fundacja “Dzieci Orientu” nie nabyła żadnych środków trwałych.
18. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji “Dzieci Orientu” wykazuje załączony bilans
●

Aktywa trwałe: 0,00 zł

●

Aktywa obrotowe: 0,00 zł

●

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 zł

●

Zobowiązania krótkoterminowe: 0,00 zł w tym:

 podatek od płac: 0,00 zł
 zobowiązania wobec ZUS: 0,00 zł
 zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł
 zobowiązania wobec osób współpracujących: 0,00 zł
●

Fundacja “Dzieci Orientu” nie posiada zobowiązań długoterminowych

●

Fundacja “Dzieci Orientu” nie posiada rozliczeń międzyokresowych

19. Fundacja “Dzieci Orientu” nie posiada do rozliczenia zobowiązań podatkowych.
20. Fundacja “Dzieci Orientu” składa następujące deklaracje podatkowe:
● CIT8
● CIT8/0

21. Fundacja “Dzieci Orientu” nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty
państwowe i samorządowe.
22. W 2013 r. w Fundacji “Dzieci Orientu” nie została przeprowadzona kontrola.

Od 22 maja do grudnia 2013 podstawową działalnością Fundacji „Dzieci Orientu” była
tzw adopcja serca. Współpracujemy z sierocińcem „First Fruits” w Dommeru k/Kovvuru ,
Andhra Pradesh, południowe Indie – w grudniu 2013 jedenaścioro indyjskich sierot
znalazło swoich „rodziców adopcyjnych na odległość”. Co miesiąc wysyłają oni na konto
Fundacji kwotę 100 zł jako wsparcie dla wybranych sierot. Do tego wpłacają 10 zł jako
koszty operacyjne. W sierocińcu ”Flying Kites” w Nakkapalli, Andhra Pradesh,
południowe Indie, sześcioro dzieci znalazło swoich rodziców. W grudniu 2013

w

sierocińcu w Prathipadu, Andhra Pradesh, południowe Indie, żadne z dzieci nie znalazło
swoich rodziców adopcyjnych na odległość. Wszystkie osoby wspierające indyjskie
sieroty są narodowości polskiej. Celem Fundacji było wdrożenie naszych rodaków do
wspierania sierot z Indii.
20 czerwca 2013 prezes Fundacji Sylwia Rayska podjęła uchwałę o zmianie statutu .
Dopisano cel Fundacji :
− pomoc humanitarna

We wrześniu 2013 Fundacja zaangażowała się w pomoc humanitarną, przekazując
pieniądze od darczyńców na leczenie ofiar wybuchu w kościele w Peszawarze, w
Pakistanie.
W grudniu 2013 zrealizowaliśmy projekt „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę 2013 – dzieci
Sargodhy”. Pieniążki od darczyńców pozwoliły kupić potrzebne ubrania i zabawki trójce
pakistańskich sierot z Sargodhy w Pakistanie.
W grudniu 2013 Fundacja ”Dzieci Orientu” kontynuuje współpracę w trzech miejscach w
Indiach: Dommeru, Prathipadu i Nakkapalli, oraz w jednym miejscu w Pakistanie:
Sargodha.

