Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Superfundacja”
za rok 2018 sporządzone dnia 30 czerwca 2019 r.
Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 – 31.12.2018

I.

Dane organizacji:

Fundacja „Superfundacja”
z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. T. Kościuszki 22/5
KRS: 0000458379
NIP: 642-318-71-96
REGON: 243261005
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 15.04.2013 r.
Nr konta bankowego: 54 1050 1344 1000 0090 3045 3717 (ING Bank Śląski S.A.)
Adres poczty elektronicznej: kontakt@superfundacja.org.pl,
agnieszka.lubina@superfundacja.org.pl
Strona www: www.superfundacja.org.pl
II.

Skład Zarządu Fundacji:

Agnieszka Siedlaczek – prezes zarządu
Kamil Jakubiak – wiceprezes zarządu
Agnieszka Bieniak – członek zarządu
III.
Cele statutowe Fundacji:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; szczególnie zaś wspieranie rodzicielstwa
zastępczego,
wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie
wychowanków pieczy zastępczej, wspierania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
4. działalności charytatywnej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; szczególnie zaś wspierania działań mających na
celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
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13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
17. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
18. promocji i organizacji wolontariatu;
19. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
22. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
23. działalności na rzecz organizacji pozarządowych
IV.

Fundacja realizowała swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w
obszarach:
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, bezdomnych,
uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale
bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy;
- współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i
podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy;
- wspieranie organizacyjne jednostek pieczy zastępczej;
- promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
- poradnictwo specjalistyczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- wspieranie rozwoju lokalnego;
- promocję i organizację wolontariatu;
- promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i
regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
- współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami związkowymi i
społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych;
- udzielanie pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia,
pomocy w wyborze zawodu i uzupełnianiu kwalifikacji poprzez szkolenia;
- udzielanie informacji o rynku pracy mających wpływ na kształtowanie preferencji zawodowych
młodzieży, osób zagrożonych utratą pracy, bądź bezrobotnych;
- organizacja szkolenia zawodowego, kształcenia ogólnego, dokształcania oraz umożliwianie
samokształcenia i samodoskonalenia;
Szczegółowe działania zrealizowane w ramach statutowej działalności Fundacji:
1. Działalność nieodpłatna:
1) Działania promocyjno-informacyjne fundacji: ramach działalności statutowej za pośrednictwem
profilu na facebooku prowadzimy działalność informacyjną dotyczącą tematu niepełnosprawności
(inicjatywy, akcje, przydatne artykuły i porady).
2) Kontynuacja działań wspierających grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny
z terenu Gminy Krzanowice w formie spotkań integracyjnych i terapeutycznych, wsparcia rzeczowego
a także koordynacji spotkań grupy wsparcia - Klubu Rodzica. Wsparcie otrzymało 15 osób.
3) Promocja działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i twórczości osób niepełnosprawnych:
4) Promocja zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i promocja ekonomii
społecznej:
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- rozpowszechnianie informacji nt. prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych,
promocji zatrudnienia tych osób, rozpowszechniania informacji o ofertach pracy; rozpowszechnianie
informacji nt. targów pracy, dni przedsiębiorczości i innych, skierowanych do osób niepełnosprawnych;
5) Promocja sektora pozarządowego m.in. akcji promujących zbiórkę 1% (pomimo że Fundacja sama
nie posiadała jeszcze statusu OPP), wolontariatu, działań w projektach realizowanych przez lokalne
organizacje pozarządowe;
2. Działalność finansowana ze środków publicznych:
Od 01.03.2018 do 31.12.2018 r. fundacja realizowała projekt:
„Aquaterapia - sprawdzone i innowacyjne metody terapii w wodzie” - projekt dofinansowany przez
Miasto Rybnik kwotą 11 000,00 zł w ramach konkursu na wsparcie zadania publicznego(„Działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych”). Budżet projektu: 19 250,00 zł. Wsparcie otrzymało 28 osób z
niepełnosprawnością. W ramach projektu zrealizowano 150 godzin zajęć indywidualnej terapii w
wodzie i 14 spotkań (po 2h) grupowych zajęć z nurkowania dla osób niepełnosprawnych.
Od 01.12.2018 do 31.12.2018 r. fundacja zaczęła realizować projekt:
Klub Senior+Północ, zadanie zlecone przez OPS w Rybniku dofinansowane w ramach Programu Senior+
na lata 2015-2020. Czas realizacji projektu do 31.12.2019 r. w kwocie 128.400,00 zł (8.400,00 zł w roku
2018). Projekt polega na prowadzeniu Klubu Seniora w Rybniku, przy ul. E. Orzeszkowej 17. W 2018
roku fundacja zajmowała się głownie rekrutacją członków Klubu – osób powyżej 60 roku życia.
3. Działalność odpłatna:
1) Rehabilitacja w wodzie: zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne na basenie, z użyciem metody
Halliwicka i WATSU świadczono dla 33 osób z niepełnosprawnością, wadami postawy lub innymi
potrzebami. Do zajęć rehabilitacyjnych zatrudniono 1 osobę, oraz 1 osobę prowadzącą działalność
gospodarczą.
Dochody z działalności odpłatnej zostały przeznaczone na działalność statutową organizacji.
V.

Informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
VI.
Podjęte uchwały:
1. Uchwała nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 Zarządu Fundacji w przedmiocie z zebrania Zarządu
Fundacji Superfundacja o zmianach w Statucie Fundacji – przywrócenie paragrafu 14 p. 2
statutu
2. Uchwała nr 2/2018 z dnia 29.06.2018 Zarządu Fundacji Superfundacja o przyjęciu
sprawozdania finansowego za 2017 r.
3. Uchwała nr 3/2018 z dnia 01.03.2018 Zarządu Fundacji o upoważnieniu członka zarządu do
jednoosobowej reprezentacji Fundacji w sprawach związanych z realizacją projektu
„Aquaterapia – sprawdzone i innowacyjne metody terapii w wodzie”
4. Uchwała nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 Rady Fundacji o zmianach w Statucie Fundacji –
przywrócenie paragrafu 14 p. 2 statutu
5. Uchwała nr 2/2018 z dnia 16.04.2018 Rady Fundacji o przyjęciu członka Rady fundacji
VII.

Informacja o uzyskanych przychodach:

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi wyniosły w 2018 r. 49.484,60 zł.
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Źródła przychodów:
- darowizny od osób fizycznych
- darowizny od osób prawnych
- dotacje Miasto Rybnik
- działalność odpłatna (aquaterapia, rehabilitacja)
- nadwyżka przychodów nad kosztami 2018 r.:
VIII.

1 259,00
113,97
19 111,63
29 000,00
343,28zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły 49 141,32 zł, poniesione na:
a) Realizacja celów statutowych:
b) Koszty administracyjne:
c) pozostałe koszty, w tym administracyjne
IX.

49 141,32 zł
1 100,00 zł
0,00 zł

Informacje dotyczące zatrudnionych osób, inne:

W 2018 roku w Fundacji nie zatrudniano żadnej osoby w oparciu w umowę o pracę. Zatrudniono 6
osób na podstawie umowy zlecenia.
W 2018 r. członkowie Zarządu Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę na rzecz organizacji (z
tytułu pełnienia funkcji w zarządzie).
W 2018 r. koszt wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych wyniósł: 27 115,00 zł brutto.
W 2018 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek, nie posiada kwot ulokowanych na rachunkach
bankowych (saldo na dzień 31.12.2018 r. to 677,36 zł, konto bankowe wskazane w niniejszym
sprawozdaniu), nie nabyła obligacji lub akcji, nie nabyła nieruchomości, nie nabyła żadnych środków
trwałych.
Wartość aktywów razem za 2018 r. wynosi 129 048,64 zł.
W 2018 roku fundacja prowadziła działalność zlecona przez podmiot samorządowy, co zostało opisane
w pkt. IV. 2. niniejszego sprawozdania.
Fundacja złożyła w terminie sprawozdanie finansowe oraz deklaracje CIT-8 za 2018 r. do właściwego
organu kontroli (Urząd Skarbowy w Rybniku).
W 2018 roku nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.

Podpis …………………………………………………………….

Podpis …………………………………………………………….
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