FUNDACJA DRUŻYNA CHRYSTUSA – DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO
Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie z działalności za rok 2015

§ 2 pkt 1
Nazwa fundacji, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej, data wpisu w KRS i numer KRS-u, statystyczny numer identyfikacyjny w
systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona
funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji

Nazwa:

Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Stanisława Działowskiego 1 lok. 104, 30-399 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Stanisława Działowskiego 1 lok. 104, 30-399 Kraków

Adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjadruzynachrystusa.org
Data wpisu do KRS:

15.03.2015

Numer KRS:

000547610

Numer REGON:

361022298

Informacje o członkach zarządu:
Andrzej Głowacki – prezes Zarządu
Maria Jurzecka – Szymacha – członek Zarządu
Marcin Chmura – członek Zarządu

Celami statutowymi fundacji są:
a. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, bez względu na pochodzenie,
kolor skóry i wyznawaną religię, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych osób,
b. Ochrona zdrowia i promocja sportowego trybu życia.
c. Działalność charytatywna.
d. Promocja i organizacja wolontariatu
e. Sport, krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
f. Wspieranie rozwoju różnorodnych talentów wśród dzieci i młodzieży
g. Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe lub jednostki kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego, w prowadzeniu tej działalności,
h. Dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego
człowieka,
i. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, połączona z działalnością edukacyjną i
wychowawczą,
j. Inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami dzieci i młodzieży
z kraju i zagranicy w duchu tolerancji, otwartości i dialogu,

§ 2 pkt 2
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych np. piłkarskich, rekolekcji,
szkoleń, akcji propagujących zdrowy tryb życia,
b. Udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dzieciom i młodzieży w trudnej
sytuacji materialnej,
c. Fundowanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży,
d. Współorganizowanie

akcji

propagujących

wolontariat

oraz

pozyskiwanie

wolontariuszy do pracy w Fundacji,
e. Organizowanie zbiórek publicznych i innych form pozyskiwania środków dla
celów działania Fundacji,
f. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na mecze np. piłkarskie i
inne wydarzenia sportowe i kulturalne oraz innych form wypoczynku dzieci i
młodzieży,
g. Współpraca

z

władzami

samorządowymi,

rządowymi,

organizacjami

pozarządowymi i instytucjami kościelnymi w zakresie wymienionym w celach
działań Fundacji,
h. Organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, religijnych i sportowych, w
szczególności o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i charytatywnym,
i. Organizację

kongresów,

sympozjów

i

konferencji

naukowych,

imprez

kulturalnych i sportowych, turniejów, kolonii, obozów, koncertów i szkoleń z
udziałem przedstawicieli z Polski i innych państw,
j. Logistyczne oraz finansowe wspieranie oraz koordynację inicjatyw mających na
celu wzajemne przełamywanie barier i stereotypów, szczególnie wśród młodych
kibiców piłkarskich,

k. Działalność wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych
oraz innych form udostępniania wiedzy
Nasza Fundacja prowadzi działania, których celem jest m.in. chęć przywrócenia radości,
poczucia własnej wartości młodego człowieka, który z różnych przyczyn je utracił. Działania
ludzi zaangażowanych w to dzieło oparte są na wspólnych spotkaniach, modlitwie i adoracji.
Inspiracją do ich podjęcia są słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii wg Świętego Mateusza:
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
Po spotkaniu modlitewnym wspólnoty Drużyna Chrystusa w październiku 2014 roku podjęto
pierwsze rozmowy w celu utworzenia fundacji mającej wspierać dzieci i młodzież
potrzebującej wsparcia i pomocy. Po tygodniu spotkań, dyskusji oraz modlitw podjęto
decyzję o utworzeniu fundacji. Październik, listopad oraz grudzień roku 2014 poświęcono na
działania związane z opracowaniem statutu oraz nazwy Fundacji. Podpisanie aktu
notarialnego o ustanowieniu Fundacji Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego
dokonano 24.11.2014 roku w Kancelarii Notarialnej w Liszkach. Ponadto w grudniu
powołano Radę oraz Zarząd Fundacji.
W styczniu roku 2015 złożono niezbędne dokumenty w urzędzie rejestracyjnym fundacji. W
tym czasie trwały intensywne prace nad stroną internetową, akcją statutową, sposobami
dotarcia do środowiska piłkarskiego, tworzeniem materiałów promocyjnych. Ponadto
10.01.2015 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady oraz Zarządu w siedzibie Fundacji,
na którym przyjęto wzory ulotek oraz plakatów promujących główną akcję Fundacji „Daj
dziesiątaka na uśmiech dzieciaka”. Plan działań ustalono na spotkaniu w lutym. Kolejne
spotkanie Rady oraz Zarządu zorganizowano na przełomie lutego i marca 2015. W marcu,
kwietniu i maju przedstawiciele Fundacji organizowali serię spotkań z trenerami,
zawodnikami, kierownikami klubów piłkarskich różnego szczebla. W tym okresie do naszej
akcji dołączyły m.in. Cracovia Kraków, Lechia Gdańsk. Patronat medialny nad Fundacją
objęła strona internetowa terazpasy.pl . Ponadto w kwietniu podjęto ostateczne decyzje o
organizacji obozu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski
w sierpniu 2015 roku. Miejscem obozu wybrano Centrum Sportowo – Rekreacyjne PTAK
położonym w Gutowie Małym. W czerwcu oraz lipcu zostały stworzone listy uczestników
obozu. Finalizowano również wszelkie formalności związane z organizacją wakacyjnego
spotkania, w tym zbiórki nagród, upominków dla dzieci.

W dniach 19-25.08.2015 dwadzieścia troje

dzieci

wzięło udział w obozie sportowo –

rekreacyjnym. Pochodziły one z czterech regionów Polski [wschodniej, zachodniej,
południowej oraz północnej]. Każdego dnia zostały z organizowane zajęcia integracyjne oraz
sportowe. Ponadto na spotkania z dziećmi przyjechali trenerzy piłkarscy: Wojciech Basiuk
[Reprezentacja Polski kobiet] oraz Rafał Ulatowski [GKS Bełchatów]. Dzięki obecności
kapelana Zagłębia Lubin mogliśmy organizować Msze Święte w ośrodku piłkarskim.
Każdego popołudnia uczestnicy brali udział w grach i zabawach zespołowych, które tworzyły
cykl konkursów. Dnia 23.08.2015 zorganizowaliśmy wyjazd na mecz ekstraklasy polskiej
Legia Warszawa – Korona Kielce. Prócz transportu zapewniliśmy dzieciom wyżywienie oraz
gadżety kibica.

Na zakończenie obozu dzieci

obdarowano medalami, nagrodami

rzeczowymi, koszulkami okolicznościowymi. Prócz wspomnianych nagród, niesamowitych
przeżyć i wspomnień, powstał film, którego sceny i zdjęcia kręcone były podczas trwania
obozu. Warto nadmienić iż nagrody przekazane dzieciom pochodziły z wielu źródeł, m.in.:
klubów piłkarskich Piasta Gliwice, Górnika Łęczna, firmy odzieżowej Saller, Polskiego
Związku Piłki Nożnej oraz osób prywatnych.
We wrześniu podjęto kolejne działania, tym razem związane z organizacją wyjazdu na mecz
eliminacji mistrzostw Europy Polska – Słowacja kobiet w piłce nożnej. Wybraliśmy tę
drużynę ponieważ gra w piłkę atrakcyjnie, a ponadto w Tychach, gdzie odbywał się mecz bito
rekord frekwencji kibiców na meczu reprezentacji Polski. Uczestnicy wjazdu mogli zobaczyć
[i wziąć udział] fantastyczny sposób kibicowania. W czasie wyjazdu zabezpieczono
uczestników w paczki żywnościowe, gadżety kibica oraz drobne upominki. Dzięki organizacji
tego wyjazdu dobrze bawiło się około 45 dzieci wraz z opiekunami, które pochodzą z
małopolskich szkół [m.in.: SP nr 27, SP nr 73, ZS z Wróblowic].
Pierwszy wyjazd spotkał się z radosnym odzewem ze strony dzieci i młodzieży stąd też
organizacja drugiego wyjazdu. Drużynę, którą jechaliśmy oglądać była również reprezentacja
Polski kobiet. Tym razem mecz rozgrywany był w Jeleniej Górze z reprezentacją Holandii.
Uczestnicy pochodzili z zachodniej Polski. W wyjeździe wzięło udział około 25 dzieci i
opiekunów. Ponownie zabezpieczyliśmy ich w paczki żywnościowe, gadżety kibica oraz
upominki.
Fundacja w przyszłości chciałaby również zorganizować wyjazdy na mecze reprezentacji
Polski kobiet w piłce nożnej ponieważ atmosfera tych meczów, rodzaj kibiców na trybunach

[rodziny], sposób dopingowania drużyny są zgodne z przyjętymi przez Fundację wartościami
i dla dzieci biorących w nich udział stanowią wielką frajdę.
Z inicjatywy młodzieży, która bezpośrednio [udział w obozach] jak i pośrednio [w obozie brał
udział członek rodziny] uczestniczyła w akcjach Fundacji , zorganizowana została orkiestra,
która podczas grudniowego spotkania członków Fundacji zagrała koncert, a w styczniu
przeprowadzone zostanie kolędowanie na jednym z krakowskich osiedli. Ponadto w grudniu
zrealizowano projekty

kartek fundacyjnych, zakładek do książek,

kartek i świec

świątecznych z zachętą do pomagania innym potrzebującym:
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt 25,40
Dnia 29.12.2015 roku w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie „ludzi Fundacji”. Przybyli na
nie zaproszeni goście, darczyńcy, członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz ludzie wspólnoty
Drużyna Chrystusa, od której wszystko się zaczęło.
W trakcie dziewięciu miesięcy prawnej działalności Fundacji dokonano wielu dobrych dzieł,
w które zaangażowało się pośrednio lub bezpośrednio blisko stu osób. Począwszy od ludzi
wspólnoty, którzy wspierają nasze działania częstą modlitwą, przez darczyńców [amatorscy i
zawodowi piłkarze, uczniowie szkół podstawowych i średnich, dzieci i młodzież uprawiająca
piłkę nożną i ich rodzice, ludzie związani z Fundacją, osoby prywatne], po ludzi dobrego
serca wspierających działania Fundacji swoimi talentami [założenie i prowadzenie strony
internetowej, zamieszczanie informacji na portalu teraz pasy.pl, stronie rady dzielnicy 10
Krakowa itp.].
Pragniemy nadmienić iż w zgodzie ze statutem wszelkie działania podjęte na rzecz Fundacji
przez członków Rady, Zarządu czy opiekunów były wykonywane bezpłatnie.
Celami Fundacji na rok 2016 jest ponowna organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego,
wyjazdów na mecze reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej oraz doraźna pomoc dla
potrzebujących zgodna z zadaniami statutowymi.

§ 2 pkt 3
Informację

o

prowadzonej

działalności

gospodarczej

według

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorców KRS
Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego nie prowadzi działalności
gospodarczej

§ 2 pkt 4
Przyjęte uchwały wymienić
W roku 2015 nie przyjęto żadnych nowych uchwał

§ 2 pkt 5
Informację o wysokości uzyskanych przychodów
Informacja o przychodach, kosztach oraz stanie konta z dnia 31.12.2015

Darowizny:

26 535,50 zł

Koszty statutowe:

22 299,08 zł

Koszty administracyjne:

633,84 zł

Zobowiązania:

329,94 zł

Rachunek bankowy:

4932,52 zł

Aktywa/pasywa:

4932,52 zł

§ 2 pkt 6
Informacja o poniesionych kosztach:

a. Realizację celów statutowych
22 299,08 zł
b. Administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)
633,84 zł
c. Działalność gospodarczą
0 zł
d. Pozostałe koszty
0 zł

§ 2 pkt 7 lit a
Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

W roku 2015 fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń

§ 2 pkt 7 lit b
Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

Nie było

§ 2 pkt 7 lit c
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia
Nie było

§ 2 pkt 7 lit d
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Nie było

§ 2 pkt 7 lit e
Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
Nie było

§ 2 pkt 7 lit f
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
4932,52 zł
§ 2 pkt 7 lit g
Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Nie było

§ 2 pkt 7 lit h
Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
Nie było

§ 2 pkt 7 lit i
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych
Nie było

§ 2 pkt 7 lit j
Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
4932,52 zł

§ 2 pkt 8
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności
Nie było

§ 2 pkt 9
Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Nie było

§ 3 pkt
Informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli
była - to jej wyniki
Fundacja nie była przedmiotem kontroli w roku 2015

§ 4 pkt
Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji
nie stanowi inaczej

