
Fundacja Rozwoju Integracji Spola;znej AKCES
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1. Informacje porz4dkowe.

1.1 Fundacja Rgzwoju Integracji Sipolecznej AKCES

Fundaela Rozwoju lntegracji Spolecznej
AKCES

80-020 Gdansk, L:l Nowiny 7
NIP 584 272 68 69, RtcON 221613958
tel kom. 501 023 936, 507 090764

Tcl.lfax 58 109 45 81

SPRAWOZDAITM MERYTORYCZNE ZDZTIiLALNOSCI FUNDACJI ZA ROK 2019

1.3

1.2 80-020 Gdansk, ul. Nowiny 7

KRS: - rejeStracja w dniu 23.02.2012 roku pod numerem 0000412306 w rejestrze
storyarzyszefr, innych oryariizacji spolecznych i zawodowyclq fundacji i publicznych
zaklad6w opieki zdrowcltntj, w S4dzie Rejonowym Gdansk-Polnoc w Gdafrsku,

VII V/ydzial Gospodalczy Krajowego Rejestru Sadowego,

- aktualizacja w dniu l0 0:5.2t112 roku (zgloszenie nadania ff NIP i REGON),
- aktualizacja w dniu 29.IA.2A14 roku (zgloszene zmiany adresu siedziby i zmian
w or[anach fundacji, uryskamie statusu OPP).

REGON: 227673958

Czlonkowie zarz4du.
- Prezes Zarz4du - Agnieuzkil Michajlow
- Cztonek Zarz4du - Agrieszka Dominika Serafin-Zawadzka
- Czlqnek Znz4du-Maciej llazera

1.6 Cele statutowe:

Celem ndacji jest
zmJet do:
1) warunkow, illochonizm6w i postaw sprzyjaj4cych rozwojowi integracji

I ji lycia grup zaf;rozonych wykluczeniem spolecznym,
ia procesonr marginalizacji grup zagroilonych wykluczeniem spolecznym,
i osob z nitpelnosprawno6ci4 intelektualn4 oraz innymi deficytami zdrowia

ifrzycznego,

spoleczpfrstwa obywatelskLeg<l opartego na tolerancji, wiedzy i aktywno6ci zasob6w
ludzkich,

4) propagqwania koncepcji sarmorrz4dno6ci i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora orM
zatrudnienia w obszarze ekonomii spoleoznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
l) tworzenie oraz prowadzenie oSrodk6w wsparcia, w tym Srodowiskolvych dom6w

samopomocy, warsztatow tenapii zajgciowej, Swietlic Srodowiskovrych i terapeutycznych,
integracyjnych klub6w siamopomocy oraz innych plac6wek lub punkt6w o charakterze
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terapeutycznym, rehabilitacyinym, socjalizacyjnym, pro-zawodowym, konsultacyjnym
iinformacyjnym,

2) tworzenie i realizowarrie program6w i projektow (takze we wspolpracy migd4marodowej)
sprzyaj4cych rozwojowi integracji spolecznej i umo2fiwiaj4cych wymiang doSwiadczet'r
i wypracowywanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagro2onymi wykluczeniem
oraz ich rodzinami,

3) tworzenie i prowadzenie spoldzielni socjalnych i zaklad6w aktywizacji zawodowej,
4) rozwijanie systemu mieszl<alnictwa wspomaganego dla os6b zzaburzenrami psychicznymi,

prowadzenie mieszkafi treningowych i chronionych, w szczeg6lnoSci dla os6b
z niepelnosprawno(ci4 irrtelektualn4,

5) poradnictwo dla os6b i rorrlzin zagro2onych wykluczeniem spolecznym,
6) organizowanie i prowadzenie szkoleri, warsztat6w, konferencji,
7) promocjg, dzialalnoS6 informacyjn4 i wydawnicz4,
8) prowadzenie badafr i analirz dotycz4cych zagadniefr spoleczrrych,
9) organizowanie kiermaszow, aukcji, wystaw, imprez kulturalnych oraz rekreacyjno-

sportowych propaguj4c;ych ideg integracji spolecmej i ksztaltuj4cych umiejgtno66
aktywnego spgdzania czasu wolnego,

10) organizowanie wyjazdolrych form rehabilitacji, nauki, rekreacji oraz aktywnego
wypoozynku, takich jak turnusy rehabilitacyjne, uryjardy integracyjne, szkoleniowe,
turystyczno - krajoznawr:z:e i inne.

11) budowanie partnerstwa, k.oalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integracjg spoleczn4,
wspieranie uczestnictwa w zyciu publicznym i spolecznym otaz rozw6j wolontariatu,

12) wsp6$racQ z organtzacjarni samorz4dowymi, spolecznymi, zwiqzkowymi, naukowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarc4rmi i instynlcjami pafrstwowymi,
zmrcrzaj4c1 do rozwoju integracji spolecznej grup zagrozonych wykluczeniem,

13) aplikowanie do innych ctrganzacji i instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze
i dotacje pomocowe na wliparrcie cel6w statutowych Fundacji.

1.7 Fundacja nie prowadzilaw roku 2019 dzialalno6ci gospodarczej.

1.8 Uchwaly Zarz4du Fundacji pocljr;te w roku 2OI9 zostaly zal4czone do niniejszego sprawozdania.

2. Dzialalno5d

2.1 W roku 2019 Fundacja zrealiz<xvala nastgpuj4ce dzialania:

- rcahzacj4 zadanra publiczrrego pod nazw1'. ,,Prowadzenie Srodowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Nowiny 7 w Gdansku" (prowadzenie o$rodka dziennego wsparcia dla
os6b z niepelnosprawno6ci4 intelelctualn4 - dom typu B, kt6rego gl6wnym celem dzialalno6ci
jest szeroko rozumiana integracja spoleczna os6b niepelnosprawnych orv przeciwdzialanie
insrytucjonalizaqi pomocy poprzez utrzymanie uczestnik6w w ich naturalnym Srodowisku
rodzinnym i spolecznym. tr-,a,.czrie w roku 2019 wsparciem domu objgto 34 osoby
niepelnosprawne intelektuatnie oraz ich rodziny. Zadante powierzone przez Gming Gdansk -
Miejski Ofrodek Pomocy Rodziinie w Gdansku, realizowane w okresie 1 01.-31.12.2019),
- realizacja zadanta publicznego pod nazw4'. ,,Prowadzenie mieszkania wspomaganego przy
ul. Nowirry 7 w Gdansku" (prolvadzenie mieszkania wspomaganego, kr6rego glowne cele

dzialalnoSci to: podnoszenie poziomu samodzielno6ci zyciowej mieszkafrc6w, rozwijanie
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i realizacja kontaktow spolecznLych, nauka pelnienia okre6lonych rol spolecznych oraz
umiejgtnoSci aldywnego spgdzania czasu wolnego. L4czne w roku 2019 wsparciem objgto
2 osoby z niepelnosprawno$cli4 iiintelektualn4. Zadane powierzone przez Gming Gdansk -
Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie w Gdansku, realizowane w okresie 1.01.-31.12.2019),
- orgattrzacja I Wielkiego Elalu Karnawalowego (impreza o charakterze integracyjnym
zorgatnzowana 25.02.2019 vi kJubie mvzycznym Miasto Aniolow na Starym Mie6cie
w Gdarisku, beneficjenci - okc*o 300 osob niepelnosprawnych intelektualnie z terenu
woj ew6d:ztwa pomorskiego),

- organrzaqa XV Miejskiej D1'skoteki z okazji Dnia GodnoSci Osoby z NiepelnosprawnoSci4
Intelehualn4 pt. ,,Ludowisk,o Disco" (coroczna impreza tematyczna o charakterze
integracyjnym zorgarizowana 13.05.2019 w klubie muzycmym Miasto Aniot6w na Staryrm

Mie6cie w Gdansku, beneficjencii - okolo 450 os6b z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4,
z terenu wojewodawa pomorsliego),
- organzacja III Gdanskiego lntegracyjnego Turnieju Tenisa Stolowego (impreza sportowa
zorgarizowana 11.06.2019 w hali IMRKS Gdafrsk, w ramach Pomorskiej Ligi Tenisa Stolowego
Osob Niepehrosprawnych , beneficjenci - okolo 150 os6b z niepelnosprawno5ci4 intelektualn4,
z terenu wojew6dawa pomorskiego),
- wspolorgantzacja )Oil WielklLeg<l Festynu Rodzinnego w Parku Orufrskim im. Emilii Hoene
(coroczna impreza integracyjnn adresowana do mieszkairc6w Gdanska - gl6wnie dzielnicy
Gdarisk-Orunia, zorganizowantl 16.06.2019 przez koalicjg skupion4 wokol Stowarzyszenia
Inicjatyw Lokalnych Orunia. W ramach realizaqi przedsigwzigcia organizacja tnteraktywnej
wystawy fotograficznej po5wilgconej tragicznte zmarlemu Prezydentowi Miasta Gdanska
6p. Pawlowi Adamowiczowi, be'neficjenci - spolecznoSc lokalna oraz mieszkafrcy innych dzielnic
Gdafrska -l4cznie okolo 1500 ci,s6b),

- organzacja I Integracyjnych 21awod6w Plywackich AKCES SWIM (impreza sportowa
adresowana do os6b z niepr:lnosprawno$ci4 intelektualn4, zorgatizowana 18.06.2019 na
Plylvalni Orunia GOS, benelicjenai - okolo 50 os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4,
z terenu wojew6dawa pomorskiego),
- organtzacja wyjazdu rehabiliLtacyjnego do Przywfiza (wyjazd integracyjny o charakterze
rekreacyjno-uspoleczniaj4cym, ;zorganizowany w dniach 23-25.07.2019, beneficjenci - 27 os6b
z niepelnosprawno$ci4 intelektualn4 z terenu Gdanska oraz 5 rodzic6w os6b niepelnosprawnych.
W programie wyjazdu m.in. grry i zabawy na Swiezym powietrzu, rekreacja na wodzie - rowery
wodne, 'rmprezy integracfne - dyskoteka, ognisko, grill, wyj6cia na grzyby, zwiedzanie
okolicy),
- organizacja IV Pomorskieri iZabawy Andrzejkowej dla os6b z niepehrosprawnoSci4
intelektualn4 (impreza o chalakterze integracyjnym zorganizowana 28.11 2079 w klubie
muzycznym Miasto Aniol6w na Sitaryrm Mie6cie w Gdansku, beneficjenci - okoto 300 osob
niepelno sprawnych intelektualniie z terenu w<lj ewodAwa pomorskiego),
- wspolorganzaqa )Oil Gwiazdki na Oruni (coroczna impreza integracyjna adresowana do
mieszkafrcow Gdanska - gl6wnie dzielnicy Gdafrsk-Oruria, zorgarizowana 7.12.2019 przez
koalicjg skupion4 wokol Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Orunia, beneficjenci -
spoleczno66lokalna oraz mieszkanoy innych dzielnic Gdanska -l1czme okolo 700 os6b).
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2.2 W roku 2019 Fundacja reializowala wyl1czrue zadanra z zakresu cel6w statutowych.
Uzyskane przychody pochodzily z:

- 2 dotacji przekazanychprzez. Gming Miasta Gdanska .....192 260,54 il
- 19 darowizn pienigznych od os(rb fi4rcmych ... . ... . . .. 17 980,00 zl
- darowizny pienig2ne od os6b prawnych . ...... 0,00 zl
- 3 darowiztrzeczorych od osob prawnych .... 2I O2O,OO A
- pozostalych przychodow . .. .......0,I2 A

oraz z"

- darowizn 1% podatku dochcrdowego od osob fizycznych dla OPP (2a2018) ......7 640,30 A

Kwota otrzymanych dotacji wyniosla l1cznte ..782 260,54 A
Kwota otrzymanych darowizn wyniosla l1cznre 46 640,30 A
Kwota otrzymanych darowizn 196 podatku dochodowego od osob fizycznych dla OPP nie
wydatkowana do dnia 31J22019 rclku wyniosla ... 20 996^97 A

Wszystkie przychody pienigzne uzyskane zostaly w formie przelew6w na rachunki bankowe
Fundacji.
Nie realizowano 2adnych uslug odplatnych.
Darczyhcy bgd4cy osobami prawnymi, kt6rych wplaty podlegaj4 ujawnieniu zgodnie art. 18 ust. le
Ustawy o podatku dochodowynrL od osrib prawnych - obowi4zek nie wyst4pil.

2.3 Koszty poniesione w roku 2019 obejmuj4:
-realizaqg cel6wstatutowychwramach zadahwlasnych .. ..31 333,57 A
w tym z lYo podatku dochodowego od osob fizycznych . 5 100,00 zl
- realizacjg celow statutowych w ramach zadah powierzonych . . . . 782 260,54 A
- obslugg administracyjn4 ... . 944,42 A
- pozostale koszty .161,75 A

Platno6ci zobawrqzah realizowane bytf z rachunk6w bankowych Fundacji za pomoc4 przelew6w
oraz karty platniczej. Wyj4tek stano',wi4 pojedyncze platnoSci got6wkowe :

- 4 faktury nal4cnr4kwotg .....538,25 A
- l2wynagrodzeh miesigcznych netto pracownika nal1cznakwotg 19 794,36 il

2.4 Fundaqa w 2019 roku zatrudniiiala:

- 10 os6b na podstawie umowy o pracA wg ponizszej tabeli:

Lp. Stanowisn<o Liczba etat6w Liczba os6b
I Kierownik I I
2 Terapeuta/koordr,rnator z:espofu I I
-J. Terapeuta 2 z
4. Instruktor terapii zaiecio'wei I I
5. Instruktor oracowni kulinarnei/referent I I
6 Starszv opiekun 2 2
7 Opiekun I I
8. Sprzataczka I I
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- 5 osob na podstawie umowy zl,ecetiawg ponizszej tabeli:

Lp. Stanowisko Liczba os6b
I Trenerlkoordrrnator 1

2 Trener I
J. Pedagog I
4. Psycholog I
5. Konserwator I

2.4 Fundacja w roku 2019 wyplacr*aponzsze wynagrodzeria:
l. tr'4czna kwota wynagrodzefi brrutto z tytuhr um6w o pracg wyniostra 474 469,09 A
w tym:
- l1czna kwota premii brutto wyniosla 20 06I,36 zl
-l4cnra kwota wynagrodzefr hn;lto cz,lonkow zarz4du z tytulu um6w o pracg wyniosla ... 0,00 zl
w tym:
-l4cznakwota premii brutto czlo.nkirw zarz4dtwynioSla 0,00 zf
2.L4czna kwota wynagrodzef brutto z tytulu um6w Aecehwyniosla ..... 41758,00 A

Wszystkie wynagrodzenia dotyczy*y dzialalno6ci statutowej.

2.5 Fundacja nie udzielala w roku 2A79t Zadnych po2yczek.

2.7 Srodki pienigzne zgromadzone nryly na rachunkach biez4cych Fundacji w Santander Bank Polska
S.A.:
- rachunek podstawowy nr 86 1090 1098 0000 0001 3197 3802 (dotacje i darowizny),
- rachunek pomocniczy nr 72 1090 l09lB 0000 0001 3198 7828 (1% OPP).

Na koniec roku sprawozdawczego Snodki te wynosily:
- na rachunku podstawowym ...... 22 299,43 A
-narachunkupomocniczym ........20996.97 A
tr-4cnie ....... 43 296,4e A

Fundacja nie prowadziraportt kasowego, wszelkie operacje odbywaj4 sig za po$rednictwem konta
bankowego i karty platnczej.

2.8 Fundacja w roku 2019 nie nabyvalil Zadnych papierow warto6ciowych ani nieruchomo6ci.

Na koniec roku nie lvyst4plty 2adne rzapasy tzeczawe, w tym produkcja w toku.

W roku 2019 Fundacja powigkszyla stan maj4tku rzeczowego o wyposu2enre w l4cznej kwocie
17 539,98 A, catroilC w ramach realizarji zadah powierzonych, finansowanych dotacjami.
Bilans za2019 rok zamkn4l sig surna 43 978,61 zl, arachwek zysk6w i strat za okres rozliczeniowy
nadwyzk4 przychod6w nad wydatkami w wysoko6ci 14 200,68 zl, Id.6ra przeznaczona zostanie
w catroSci na finansowanre zadafi statutowych w latach nastgpnych.
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2.9 Podmioty pafrstwowe i samonz4dowe zlecaly Fundacji w 2A1_9 roku realizacjg nastgpuj4cych
zadah'.

- zadante publiczne pod nazwql: ,,Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomo cy przy
ul. Nowiny 7 w Gdarisku" (powierjzone ptzez Gming Gdansk - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
w Gdafrsku), dotacja w kwocie 74196ti,57 z+,

- zadanre publiczne pod nazw4: ,,Prowadzenie mieszkanra wspomaganego przy ul. Nowiny 7
w Gdansku" (powierzone przez Grning Gdansk - Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdansku),
dotacja w kwocie 40 293,97 A.

2 10 W roku 2019 nie wyst4pily dochody podlegaj4ce obci4zeniu podatkiem dochodowym od os6b
prawnych. Obci4zenia publiczno-prarwne byly w roku 2019 regulowane terminowo.

2.11 Fundacja, jako organizacja urstanowiona na podstawie ustawy z dnta 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach, nie jest instytucj4 obowi4zang w rozumieniu ustawy z dnta 1 marca 2018 roku
o przeciwdzialanu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, l4gg
i2275), gdyZ nie przyl$a i nie dokonala platno6ci w got6wce o wartosci rownej lub przekraczajqcq
r6wnowartoSd 10 000 euro, ani.jakcl pojedynczej operacji, ani w formie kilku operacji, kt6re wydaja
sig ze sob4 powi4zane.

2.I2 W roku 2019 Fundacja nie bytra kontrolowana. Z uwagi na remont siedziby organizacji,
czynno6ci kontrolne zaplanowane trrz<rz Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej w Gdansku na rok
2019, przelozone zostaly na styczefi 2020. Na dziefr sporz4dzenia sprawozdania Miejski Osrodek
Pomocy Spolecznej w Gdarisku, w ramach uprawniefr wynikaj4cych z warunk6w udzielenia dotacji
wykonal w imieniu zleceniodawcy (Gminy Gdafrsk) zalegje czynno6ci kontrolne oraz sprawdzaj4ce
rozhczenre dotacji zarok2018 - bez:uwag.

Gdansk. dnia 3 1.03.2020 Podpis osoby reprezentuj4cej Fundacj g


