Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie
Organizacji Pożytku Publicznego
za okres od 23.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie, ul. Kisielewskiego 101/2,
42-215 Częstochowa ,
kom. 664 97 87 35
Fundacja Świętego Barnaby nie posiada jednostek organizacyjnych.
2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, ul. Rejtana 6, 42-207 Częstochowa.
Data wpisu do KRS: 23.05.2008 r., Nr KRS 0000306549
Data nadania cechy Organizacji Pożytku Publicznego: 17.10.2008 r.
Statystyczny numer identyfikacji: 240936282
3. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
- Prezes Zarządu Fundacji – Agata Flis zam. Częstochowa, ul. Kisielewskiego 101/2.
- Członek Zarządu –.Aleksandra Orgańska zam. Częstochowa, ul. Kubiny
- Skarbnik Fundacji - Marcin Jędryka zam. Częstochowa, ul. Wyzwolenia 24/14
4. Określenie celów statutowych organizacji i sposobów ich realizacji
Celami i zadaniami Fundacji Świętego Barnaby są:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności charytatywnej;
3. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa;
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6. przeciwdziałania patologiom społecznym;
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7. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
8. promocji i organizacji wolontariatu;
9. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w
zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt. od 1 do 12.

Fundacja Świętego Barnaby powstała, m.in. po to aby wspierać ubogie rodziny i osoby
żyjące w skrajnej nędzy. Założenie Fundacji pozwoliło zorganizować działania
charytatywne prowadzone indywidualnie przez członków Zarządu Fundacji oraz inne
osoby o „gorących sercach” w latach 2001-2007. Na przestrzeni tych lat zarówno ilość
potrzebujących, którymi zajmowaliśmy się, jak również potrzeby biednych stopniowo
powiększały się. Dlatego od początku 2008 roku zostały podjęte działania, aby utworzyć
Fundację w ramach, której można by te nieformalne działania prowadzić w ramach
organizacji pożytku publicznego, uzyskać wsparcie od fundatorów, a z czasem zwiększyć
możliwości pomocy charytatywnej i społecznej. Po założeniu i rejestracji Fundacji
przeprowadzono niezbędne działania organizacyjne, zdefiniowano programy operacyjne
na podstawie prowadzonych wcześniej akcji, określono formy pomocy dla rodzin
ubogich, w szczególności wielodzietnych i niepełnych, a także osób niepełnosprawnych i
bezrobotnych. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń członków Zarządu oraz
wolontariuszy przygotowano:


formularze dla osób korzystających z pomocy Fundacji,



wzory podań i wniosków o przyznanie pomocy (wg rodzajów pomocy),



kartoteki z danymi osobowymi i rodzajem podjętej pomocy,



zestawienie rodzajowe podopiecznych z danymi adresowymi (lista rodzin
biednych, lista osób niepełnosprawnych, lista rodzin wielodzietnych i niepełnych),



wzór protokołu przyjęcia pomocy przez potrzebującego.

W ramach realizowanej przez Fundację działalności z zakresu pomocy społecznej rozpoczęto
monitoring i wywiady środowiskowe przez Zarząd i wolontariuszy. Faktycznie działania te
stanowiły kontynuację wcześniejszej aktywności indywidualnej tychże osób. Rozpoczęto
następujące programy działań:
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1. Program pomocy „zamiast wyrzucić oddaj ubogim”.
Program ten służy pomocy rodzinom i osobom żyjącym w skrajnych warunkach
życiowych. Ma na celu przekazanie podstawowych sprzętów domowych jak meble,
sprzęt AGD i ubrań biednym. Fundacja zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty przy
pomocy wolontariuszy.
2. „Samarytanin” - program pomocy chorym, żyjącym w trudnych warunkach.
Program ten ma na celu wykupywanie potrzebnych leków chorym. Środki na leki
pochodzą z darowizn oraz z majątku fundacji. Dla chorych objętych programem
wolontariusze wykupują leki ze środków fundacji na podstawie recept.

3. Program pomocy dzieciom szkolnym z ubogich rodzin.
Obejmuje zakup, bądź przekazanie od darczyńców podręczników, zeszytów,
plecaków, odzieży szkolnej i obuwia dzieciom z rodzin niepełnych i wielodzietnych.
Fundacja kupuje, zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty przy pomocy
wolontariuszy.
4. Program pomocy żywnościowej.
Jest to program współpracy z „Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej w ramach
Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, a także z „Społem”
Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Jedność” w Częstochowie służący
przekazywaniu żywności biednym. Program ten obejmuje również zakup żywności ze
środków Fundacji. Fundacja odbiera żywność i przekazuje ją przy pomocy
wolontariuszy
5. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.
Nie podjęto większych działań o skutkach finansowych.
6. Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie zgodnie ze statutem może prowadzić
działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach
i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji Świętego
Barnaby.
7. Przychody Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie za okres od 23.05.2008 do
31.12.2008 r. wynoszą 128.980,52 zł w tym m.in.:
- darowizny – 41.403,03 zł
- przychody z działalności gospodarczej – 87.577,49 zł.
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8.

Koszty Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie za okres od 23.05.2008 do
31.12.2008 r. wynoszą 124.956,41zł. w tym:
- realizacja celów statutowych 124.956,41 zł.

9.

Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie zatrudnia 1 pracowników na 1/5
etatu.
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Na koniec roku 2008 na rachunku bankowym Fundacji Świętego Barnaby
zanotowano saldo dodatnie: 3.738,15zł
Wartość środków w kasie wynosi: 10.541,08
Wartość aktywów Fundacji – 0
Wartość funduszu własnego – 40.000,00 zł

11. Kontrola finansowa i merytoryczna.
Przeprowadzone kontrole wewnętrzne nie wykazały istotnych nieprawidłowości
w prowadzeniu Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie.
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