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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZDZIAN,ALNOSCI FUNDACJI ZA RoK 2018

1. Informacje porzqdkowe.

1.1 Fundacja Rozwoju Integracji Spolecznej AKCES

I.2 80-020 Gdarisk, ul. Nowinv 7

1.3 KRS: - rejestracja w dniu 23.02.2012 roku pod numerem 0000412306 w rejestrze
stowarzyszeri, irurych organizacji sprolecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zaldad6w opieki zdrowotnej, w S4dzie Rejonowym Gdarisk-P6lnoc w Gdafsku,
VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

- aktualizacja w dniu 10.05.2012 roku (zgloszenie nadania nr NIP i REGON),
- aktualizacja w dniu 29.10.2014 roku (zgloszenie zmiany adresu siedziby i zmtan
w organach fundacji, uzyskanie statusu Opp).

1.4 REGON: 221613958

1.5 Czlonkowrc zaru4du:
- Prezes Zaruydu- Agnieszka Michaj,tow
- C zlo nek Z aruEdu_ A gni e s zka D o mi nik a S er afrn-Zaw adzka
- Czlonek Zarzqdu- Maciej Pazera

1.6 Cele statutowe:

Celem Fundacji jest podejmowanie, promowanie i wspieranie wszelkich irricjatyw
zmreruaj4cych do:
1) stwarzania warunk6w, mechanizmow i postaw sprzyjaj4cych rozwojowi inl.egracji

i normalizacji zycia glp zagroZonych wykluczeniem spolecznym,
2) przeciwdzialania procesom marginahzacji grup zagroaonych wykluczeniem spolecznym,

w szczegolnoSci os6b z niepelnospraw.noSci4 intelektualnq oraz irurymi deficytami tzdrowia
p sychi czne go i frzy czne go,

3) umozliwiania grupom defaworyzowarrym aktywnego uczestnictwa w 2yciu spolecznym,
wyr6wnywania ich szans w dostgpie do rynku pracy, mieszkalnictwa, kultury, edukacji,
wypoczynku i rekreacji oraz ksztaltowania kluczowych kompetencji warunkuj4cych rozwoj
spoleczefstwa obywatelskiego oparte:go na tolerancji, wiedzy i aktywno5ci zasob6w
ludzkich,

4) propagowania koncepcji samolz4dnoSci i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora otaz
zatrudni eni a w obszarze ekonornii spolecznei .
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Fundacj a r eaLizuje swoj e cele poprzez:
1) tworzenie otaz prowadzenie oSroclk6w wsparcia, w tym Srodowiskolvych dom6w

samopomocy, warcztat6w terapii zajgciowej, Swietlic Srodowiskolvych i terapeutycznych,
integracyjnych klub6w samopomocy oraz innych plac6wek lub punkt6w o charakterue
terapeutycznym, rehabilitacyjnym, socjaiizacyjnym, pro-zawodowym, konsultacyjnym
i informacyjnym,

2) tworzenie i realizowanie program6w i projekt6w (takZe we wsp6lpracy
migdzynarodowej) sprzyjaj4cych rozwojowi integracji spolecznej i umoZliwiaj4cych
wymiang doSwiadczef i wypraco\4T/wanie innowacyjnych metod pracy z osobami
zagro2onymi wykluczeniem oraz ich rodzinami,

3) tworzenie i prowadzenie sp6ldzielni socjalnycht zaklad6w aktywizacji zawodowej,
4) rozwijanie systemu mieszkalnictwa wspomaganego dla os6b z zaburzeniami

psychicznymi, prowadzenie mieszkari treningowych i chronionych, w szczegolnroSci dla
o s6b z niepelnosprawnoSci4 intelektr:raln4,

5) poradnictwo dla os6b i rodzin zagrozonych wykluczeniem spole cznym,
6) or ganizow ani e i prowad zeme szkoleii, w arcztat6w, konferencj i,
7) promocjg, dzialalnoSd informacyjn4 i wydawnicz4,
8) prowadzenie badari i anahz dotyczqcychzagadnieri spolecznych,
9) organizowanie kiermasz6w, aukcji, wystaw, imprez kulturalnych oraz rekreacyjno-

sportowych propaguj4cych ideg irrtegracji spolecznej i ksztaltuj4cych umiejgtnoSi
aktywnego spgdzania czasu woinego,

l0) otganizowanie wyjazdowych form rehabilitacji, nauki, rekreacji otaz aktywnego
wypoczynku, takich jak turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne, szkoleniowe,
turystyczno - I<rajo'znawcze i inne.

1 1) budowanie partnerstwa, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integracjg sp,oleczn4,
wspieranie uczestnictwaw Zycrupublicznym i spolecznym orazrczwSj wolontariatu,

12) wsp6tpraaQ z organizacjami samorz4dowymi, spolecznymi, zwrqzkowymi, naukowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarazymr i instytucjami paristwowymi,
zmierzajqcq do rozwoju integracji spolecznej grup zagroaonych wykluczeniem,

13) aplikowanie do innych oryanizacji i insty.tucji, w tym Unii Europejskiej, o frundusze
i dotacje pomocowe na wsparcie cel6w statutowych Fundacji.

Fundacja nie prowadzitaw roku 2018 dzialalnoSci gospodarczej.

Uchwaty Zaruydu Fundacji podjgte w roku 2018 zostaly zaL4czone do niniejszego
sprawozdania.

2. Dzialalno5d

2.I W roku 2018 Fundacja zrealizowala nastgpuj4ce dzialanta:
- teahzacja zadania publicznego pod nazwq'. ,,Prowadzenie Srodowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Nowiny 7 w Gdaf,sku" (prowadzenie oSrodka dziennego wsparcia dla
os6b z niepelnosprawnodci4 intelektualn4 - dom typu B, kt6rego gl6wnym celem dzialalnoSci
jest szeroko rozumiana integracja spoleczna os6b niepelnosprawnych otaz przeciwdzialanie
instytucj on alizacji pomocy popruez utrzymanie uczestnik6w w ich naturalnym

r.7
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Srodowisku rodzinnym i spolecznym. tr qcznie w roku 2018 wsparciem domu objgto l)3 osoby
niepelnosprawne intelektualnie oraz ich rodziny . Zadanie powierzon e przez Gming Gdarisk -
Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdarisku, rcalizowane w okresie 1,01.-3 11220IB),
- tealizacja zadania publicznego pocl nazwq: ,,Zabezpieczenie 2 miejsc dla os6b
niepelnosprawnych,wszczeg6lnoSci zzaburzeniami psychicznymiw l mieszkaniu
wspomaganym" (prowadzenie mieszkania wspomaganego przy ul. Nowiny 7 w Gdarisku,
kt6rego gl6wne cele dzialalnoSci to: podnoszenie poziomu samodzielnoSci :Zyciowej
mieszkanc6w, rozwijanre i realizacja kontakt6w spolecznych, nauka pelnienia okreslonych 16l
spolecznych oraz umiejgtnoSci aktywnego spgdzania czasu wolnego. tr 4cznie w roku 2018
wsparciem objgto 2 osoby z niepelnospr:awnoSci4 intelektualnq. Zadanie powierzolte przez
Gming Gdarisk - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdarisku, realizowane w okresie 1.01.-
31.05.2018),
- tealrzacja zadania publicznego pod nMwE:,,Prowadzenie mieszkania wspomaganego przy
ul. Nowiny 7 w Gdansku" (prowadzenie mieszkania wspomaganego, kt6rego gl6wne cele
dzialalnoSci to: podnoszenie poziomu sramodzielnoSci Zyciowej mieszkaric6w, rozwijanie
i reahzacja kontakt6w spolecznych, nauka pelnienia okreslonych 16l spolecznych oraz
umiejgtnoSci aktywnego spgdzania czasu wolnego. tr qcznie w roku 2018 wsparciern objgto
2 osoby z niepelnosprawnoSci4 intelektualnq. Zad,anie powierzone ptzez Gming Gdarisk -
Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie w Gdaiisku, rcalizowane w okresie 1.06,-3 l.I2.20Ig),
- organrzacja XIV Miejskiej Dyskoteki z okazjr Dnia GodnoSci Osoby Niepelnosprawnej
Intelektualnie ,,Akces Avengers" (coroczna rmpreza tematyczna o charakterz,e integracyjnym
zotganizowana 14.05.2018 w klubie nruzycznym Miasto Aniol6w na Starym MieScie
w Gdarisku, beneficjenci - okolo 450 os6b niepelnosprawnych intelektualnie z: terenu
woj ew6dztwa pomorskiego),
- wsp6lorganrzacja IX edycji festiwalu teatralnego AKCEPT (festiwal o charakterze
integracyjnym zorganizowany w dniach 24-26.05.2018 w Domu Kultury GAK na gdariskiej
Oruni, beneficjenci - okolo 250 os6b, zespoly teatralne zNo2one z os6b niepelnosprawnych
intelektualnie, zespoly mieszane i mLodzieilowe otaz spolecznos6 lokalna),
- organrzacja V edycji Og6lnopolskiego tsiennale Fotograficznego ,,Fot.ON 2018" (konkurs
o zasiggu og6lnopolskim skierowany do os6b niepelnosprawnych intelektualnie otaz
pracownik6w i wolontariuszy podmiot6w dzialajqcych na rzecz tych os6b, zorganizowany pod
patronatem Prezydenta Miasta Gdariska oraz znanego gdariskiego fotoreportera Macieja
Kosycarza. Projekt realizowany od maja do listopada 2018, wernisaz wystawy pokonkursowej
odbyl sig 20.II.2018 w CH Galeria Batrtycka, w Gdarisku, benefrcjenci - osoby
z niepelnosprawnoSci4 intelektualnq, praoownicy i wolontariusze oSrodk6w wsparcia oraz
spoleczno66 lokalna -lqcznie okolo 1000 osob),
- otganizacia II Gdariskiego Integracyjnego Turnieju Tenisa Stolowego o Puchar Prezesa FRIS
Akces (inpreza sportowa zorganizowana 12,06.2018 w hali MRKS Gdarisk. w ramach
Pomorskiej Ligi Tenisa Stolowego Os6b l.liepelnosprawnych, beneficjenci - okolo 150 os6b
niepelnosprawnych intelektualnie z terenu rvoj ew6dztwa pomorskiego),
- organrzacja wyjazdu rehabilitacyjnego na Roztocze (wyjazd integracyjny o charakterze
edukacyjno-uspoleczniajqcym, zorganizowilny w dniach 23-29.09.2018, beneficjenci - .28 os6b
niepelnosprawnych intelektualnie z terenu (idariska. W programie wyjazdu znalazly sig migdzy
innymi: tr-ahcut,Lelajsk, Krasnobr6d,Belilec, Siedliska, Jalinka, Tomasz6w Lubelski, Majdan
Wi elki, Zamo 56, Susiec, Zwierzymec),
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- otgarnzacja III Pomorskiej Zabavqr Andrzejkowej dla os6b z niepelnosprawnoSci4
intelektualnq (impreza o charakterze integracyjnym zorganizowana 26.11.2018 vr klubie
muzycznym Miasto Aniol6w na Starym MieScie w Gdarisku, beneficjenci - okolo 300 os6b
niepelno sprawnych intelektualnie z terenu woj ew6dztwa pomorskie go).

2.2 W roku 2018 Fundacja realizowaNa wylqcznie zadania z zal<resu cel6w statutowych.
Uzyskane przychody pochodzily z:

- 3 dotacji przekazanychprzez Gming Miasto Gdarisk ...656 004,02 zt
- 15 darowizn pienrq2nych od os6b frzycz;nych . . . . . .. 46 000.00 zi
- 1 darowizny pienigZnej od os6b prawnych 3 300.00 zl
- 5 darcwzntzeczorych od os6b prawnych .. ". .... 17 589,76 zN

- pozostatych przychod6w . .. 4 157,g9 zl
otaz z:

- darowizn 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych dla OPP (za 2017)..... 10 008,50 zl

Kwota otrzymanych dotacji wyniosla Lqcznie .... 656 004.02 zl
Kwota otrzymanych darowizn wyniosla Nqcznie .76 997,26 zL

Kwota otrzymanych do 3I.12.2018 roku darorvizn I%o podatku dochodowego od os6b ftzycznych
dla OPP nie wydatkowana do tego dnia wyniosla ... ..... 1g 45,6.67 zl

Nie realizowano Zadtych uslug odplatnych.
Darczyncy bgd4cy osobami prawnymi, kt6rych wplaty podlegaj4 ujawnieniu zgodnie art. 18 ust. le
ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych - obowrqzek nie wyst4pil,

2.3 Koszty poniesione w roku 2018 obejmuj4;
- realizacjg cel6w statutowych w ramach i,,adafiwlasnych 82 gzlg,IT zl
w tym z r%o podatku dochodowego od os6b frzycznych , ....... 14 420,00 zL
- reahzacjg cel6w statutowych w ramach zadanpowierzonych ... . .... 656 004,02 z\
- obsfugg administracyjn4 ,... 17.00 zl
- pozostale koszty .. 0,44 zl

2.4 Fundacja w 20 18 roku zatrudniala:
- 10 osob na podstawie umowy o pracA wgponizszej tabeli:

Lp Stanowisko Liczba etat6w Liczba os6b
I Kierownik I I
2. Terapeuta/koordynator zespolu 1 I
a
J. Terapeuta 2 2
4. Starszy opiekun 2 2
5. Opiekun 1 2
6. Instruktor pracowni kulinamei/referr:nt 1 I
n Sprz1taczka 1 1
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- 5 os6b na podstawie umowy zlecenia wgponiZszej tabeli:

Lp. Stanowisko Liczba os6b
I Jrener/koordynator
2. Trener 1

3. Pedagog I
4. Psycholog I
5. Konserwator 1

2.4 Fundacja w roku 2018 wyptacilaponihsze wynagrodzenia:
I. tr'qczna kwota vr,ynagrodzeri brutto ztyiiluum6w o pracA wyniosla 382726,63 zt
w tym:
- lqczna kwota premii brutto wyniosla .... 15 27g,00 zL
- L4czna kwota wynagrodzef brutto czlonk6w zaruqdu ztyttiluum6w o pracA wyniosla .,. 0,00 zl
w tym:
- lqcznakwota premii brutto czlonk6w zarzq.duwyniosla ..,. 0,00 zl
2.tr'qcznakwota wynagrodzef brutto ztT4tshtum6w zlecehwyniosla ...... 38 140,50 zl

Ws zystki e wynagro dz enia doty c zyNy dziaLatno S c i st atuto wej .

2.5 Fundacja nie udzielalaw roku 2018 Ladnyc:hpobyczek.

2.7 Srodki pienigzne zgromadzone byly na rachunk ach bie?qcych Fundacji w Santander Bank
Polska S.A.:
- rachunek podstawowy nr 85 1090 1098 0000 0001 3I9l 3802 (dotacje i darowizny),
- rachunek pomocniczy nr 72 1090 1098 0000 0001 3l9g 7B2B (1% opp).

Na koniec roku sprawozdawczego Srodki te wynosily:
- na rachunku podstawowym .... .. l0 547 -29 zl
- narachunkupomocniczym. ....... lg 456.67 zt
tr Ecznie ..... 29 003.96 zl

Fundacja nie prowadzi raportu kasowego, wszelkie operacje odbyrvaj4 siE za poSrednictwem konta
bankowego i karty platniczej.

2.8 Fundacja w roku 2018 nie nabywaLahadnychpapier6w wartoSciowych ani nieruchomoSr;i.

Na koniec roku nie wyst4pily Zadne zapasy rzeezowe, w tym produkcja w toku.

W roku 2018 Fundacja powigkszyla stan maj4tku rzeczowego o wyposazenie w lqcznej kwocie
22 015,3I zI, caloSl w ramach realizacji zadafi powierzonych, finansowanych dotacjami.
Bilans za 2018 rok zamkn4l sig sum4 29 229,43 zl, a rachunek zysk6w i strat za okres
rozliczeniowy nadwylk4 wydatk6w nad przychodami w wysokoSci 1 810,46 zL,ktora sfinansowana
zostala ze Srodk6w pozostalych zlat ubieglych.
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2.9 Podmioty paristwowe i samotzqdowe zleoaly Fundacji w 2018 roku realizacjg nastgpuj4cych
zadah:

- zadanie publiczne pod nazwE: ,,Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomc)cy przy
ul" Nowiny 7 w Gdarisku" (powierzone ptzez Gming Gdarisk - Miejski Osrodek pomocy Rodzinie
w Gdarisku), dotacja w kwocie 624 902,40 zl,
- zadanre publiczne pod nazwq ,,Zabezpieczenie 2 miejsc dla os6b niepelnosprawnych,
w szczeg6lnoSci z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu wspomaganym" (powierzone
przez Gming Gdarisk - IvIiejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdarisku), dotacja w kwocie
12 909,88 zl,
- zadanie publiczne pod nazw4: ,,Prowadzenie mieszkania wspomaganego przy ul. Nowiny 7
w Gdarisku" (powierzone ptzez Gming Gdarisk - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdarisku),
dotacja w kwocie 18 19I,74 zL.

2.10 W roku 201 8 nie wyst4pily dochody podl,rgaj4c e obciqaeniu podatkiem dochodowym od os6b
prawnych. Obciqheniapubliczno-prawne byty w roku 2018 regulowane terminowo.

2.Il W roku 2018 Fundacja byla kontrolowana przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej
w Gdarisku, kt6ry w ramach uprawniefl wynikaj4cych z warunk6w udzielenia dotacji dokonai
w imieniu zleceniodawcy (Gminy Gdahsk) czynnoSci kontrolnych oruz sprawdzajqcych rozliczenie
dotacji zarokz}Il - bez uwag.

Gdarisk. dnia 30.03.20 1 9 Podpis osoby reprezentuj 4cej Fundacj g

pis i piecz4tka


