Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2016
Dane rejestracyjne fundacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nazwa fundacji: Fundacja Onkologiczna „No pasaRAK”,
siedziba fundacji: 05-500 PIASECZNO ul. E. Plater 9G,
adres fundacji: 05-500 PIASECZNO ul. E. Plater 9G,
aktualny adres do korespondencji: 05-500 PIASECZNO ul. E. Plater 9G,

adres poczty elektronicznej: biuro@nopasarak.org.pl,
data wpisu w KRS: 2013.06.19
numer KRS: 0000465530,
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 146743713
dane członków zarządu fundacji:
Dorota Kurdusiewicz, Prezes Zarządu
Beata Wróblewska-Bujak, Członek Zarządu
Magdalena Gawęda, Członek Zarządu

j)

określenie celów statutowych fundacji:

- prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobą
nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia, informacji jak
również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat
choroby nowotworowej;
- ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych oraz ich rehabilitacja;
- działalność oświatowa i informacyjna w zakresie chorób onkologicznych

2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego w
zakresie:
a) prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami
przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin oraz strony i forum
internetowego,
b) organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i
profilaktycznych,
c) organizowania grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin,
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą nowotworową
pozostających bez pracy,
e) angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli
mediów i środowisk twórczych,
f) wspierania i organizowania wolontariatu,
g) propagowania i ochrony praw pacjenta,
h) monitorowania rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych,
i) współpracy z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą,
j) współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
k) innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.
W roku 2016 Fundacja zrealizowała:
a) prowadzenie strony internetowej www.amazonka.org.pl i forum
b) organizacja 2 edycji trzydniowych Warsztatów Psychologicznych dla Amazonek

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych –
nie dotyczy.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji – nie dotyczy.
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: Fundacja uzyskała przychody jedynie z
darowizn w kwocie: 2 221,00.

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – nie dotyczy.
7. Działalność gospodarcza – Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Informacje o poniesionych kosztach na:
a)
b)
c)
d)

realizację celów statutowych: 16 546,77
administrację – nie dotyczy,
działalność gospodarczą – nie dotyczy,
pozostałe koszty – opłaty bankowe: 12,64

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji – nie dotyczy,
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska –
Fundacja nie zatrudnia pracowników,
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie
dotyczy.
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji – nie dotyczy.

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – nie
dotyczy.
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie dotyczy.
13. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według
ich wysokości – nie dotyczy.
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – stan
konta na 31 grudnia 2016: 4 656,84 Bank Spółdzielczy w Piasecznie.
15. Dane o nabytych obligacjach – nie dotyczy.
16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.
17. Dane o nabytych nieruchomościach – nie dotyczy.
18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy.
19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – nie dotyczy.
20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – nie dotyczy.
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik finansowy tej działalności – nie dotyczy.
22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – nie
dotyczy.
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych – CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie było żadnej kontroli.

