
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  

ZA ROK  2018  

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ CHOPS 
siedziba i adres fundacji ul.  GÓRNOŚLĄSKA, nr 57, lok. 40, miejsc. KALISZ, 

kod 62-800 
aktualny adres do 

korespondencji 
ul.  GÓRNOŚLĄSKA, nr 57, lok. 40, miejsc. KALISZ, 

kod 62-800 
adres poczty elektronicznej  Chops.kalisz@gmail.com 

Regon 365459253 

data wpisu w KRS 23.09.2016 

numer KRS 0000638143 

 
Dane członków  

zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  

(według aktualnego wpisu w KRS) 

Roman Żarnecki – Prezes Zarządu Fundacji 

Aleksandra Gralińska - Członek Zarządu 

Emilia Musielak - Członek Zarządu 

Katarzyna Kaczmarek - Członek Zarządu 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

Celem fundacji jest wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 



 

15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego 

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23) ratownictwa o ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka; 

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w 

art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 

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

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 

Wszechstronna pomoc świadczona na   rzecz   osób zagrożonych wykluczeniem   

społecznym. Wspieranie aktywności społecznej obywateli, zwłaszcza takich grup 

społecznych jak: bezrobotni, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież, seniorzy 

 i inne grupy, które wymagają wsparcia w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Pomoc rodzinom   w   trudnej   sytuacji   życiowej   oraz   wyrównywanie   szans   

tych   rodzin   i   osób. 

Fundacja prowadzi działalność od września 2016 roku. 

Realizacja celów Fundacji w 2018 roku nastąpiła w szczególności poprzez 

(organizowanie lub finansowanie): 

 Zorganizowanie Koncertu Chóru „Od święta” z Wrześni dla 

podopiecznych i wolontariuszy fundacji  - Wspólne kolędowanie miało na 

celu integracje podopiecznych oraz wolontariuszy Fundacji CHOPS.  

W koncercie wzięło udział około 100 osób.   

 Dołączenie do  akcji „Wymiana Ciepła” - umieszczenie na terenie miasta 

Kalisza wieszaków  służących do wymiany odzieży oraz od lutego 2018 

współpraca  z GOPS Lisków (3 wieszaki w Liskowie) .  

 Organizowanie akcji „Zawieś zupę” w lutym 2018 w której zawiązano 

współprace z czterema kaliskimi lokalami, polegającą na możliwości 

wykupienia przez klientów zupy dla potrzebujących. Akcja trwała cztery 



 

miesiące, wydano kilkaset posiłków.  

 Współpracę z organizacją harcerską Royal Rangers w obrębie której, 

wolontariusze Fundacji wraz z harcerzami odwiedzali osoby samotne  

i pomagali w podstawowych czynnościach jak sprzątanie, zakupy. 

 Organizację zbiórek  żywnościowych świątecznych we współpracy z 

Wielkopolskim Bankiem Żywności– Zbiórka Wielkanocna oraz 

Bożonarodzeniowa. W czterech supermarketach wolontariusze zbierali 

żywność, którą następnie rozdysponowano na paczki i przekazano 

podopiecznym Fundacji CHOPS- Łącznie 160 paczek.  

 Nawiązanie współpracy z Fundacją ESPA, która dostarczyła żywość. 

Paczki z żywnością zostały przekazane  przez wolontariuszy  osobom 

potrzebującym.  

 Realizacja w ramach IV edycji projektu Fundacji Tesco „Ty decydujesz, 

my pomagamy” – Akcji Fundacji CHOPS „Każde Dziecko Jest Zdolne”.  

W ramach akcji przeprowadzono zajęcia tematyczne, mające na celu 

rozwój kompetencji dzieci i pomoc w odkryciu ich talentów.  

 Współpraca z Fundacją Joni i Przyjaciele w ramach której wydano 

osobom niepełnosprawnym 70 wózków inwalidzkich.  

 Wydanie Książki pt. „Niepokonana pomimo wszystko”  

 Realizacje projektu „Od Magazynu do Salonu Krawieckiego” – Spotkanie 

dla kobiet wraz z zajęciami z krawcową oraz warsztatami dotyczącymi 

kształtowania wizerunku, zajęcia z asertywności i radzenia sobie w 

sytuacjach konfliktowych, warsztaty z kosmetyczką. 

 Organizowanie Akcji „Zapakuj Swoje dobro” – Zachęcanie mieszkańców 

miasta Kalisza do przygotowywanie paczek celowych dla potrzebujących. 

Łączenie osób chętnych do pomocy z osobami potrzebującymi. – Wydano 

60 paczek przygotowanych personalnie dla potrzebujących. 

 Organizacja akcji wpierających wolontariat  

 Pomoc rzeczowa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej i rodzinnej.  
 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

 Umowa Najmu Lokalu Użytkowego zawarta z Fabryką Wyrobów Runowych 

„RUNOTEZ” S.A. 

 Umowa o realizacje zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 450 Z PÓŹN.ZM) nr LA/11/WSR/2018 

zawarta z Miastem Kalisz w dniu 12.06.2018 

 Umowa o dofinansowanie projektu 7571/2018 zawarta z Fundacją Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” 

 Umowa o dofinansowanie nr 13/2018/FIO zawarta z Fundacją Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości 

 Umowa Darowizny 54/2018 zawarta z firmą Pratt&Whitney Kalisz Sp.z o.o. 

 

 



 

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 

 
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

Nie dotyczy 

 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie 

np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź 

wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 

U/2018/01 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia 

finansowego projektu „Widzialna Ręka”  z dnia 30.05.2018 

U/2018/02 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

za rok 2017 z dnia 18.06.2018 

U/2018/03 Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia drugiej kadencji Zarządu 

Fundacji z dnia 24.09.2018 

U/2018/04 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie sfinansowania wydania książki 

„Niepokonana pomimo wszystko” Emilii Musielak z dnia 1.10.2018 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 

 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Darowizny od osób fizycznych 9985 zł 

Od podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk 32424 zł 

Od fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, wyznaniowych, związkowych itp. 

12 600 zł 

Zbiórki publiczne 1846 zł 

Środki ze źródeł publicznych pozyskanych w trybie otwartego konkursu ofert: 10000 zł 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 

przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  

(należy podać osobno przychody i koszty). 

 

Nie wystąpiły 

 

 
 

Przychody ogółem: 66 855 zł 

 

w tym przychody 

uzyskane w gotówce: 

3 842 zł  

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

(tj. przychody minus koszty) 
Nie dotyczy 

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 

gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 61 634 zł 



 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 11 476 zł 

c) działalność gospodarczą Nie dotyczy 
d) pozostałe koszty Nie dotyczy 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 

a) realizację celów statutowych Nie dotyczy 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) Nie dotyczy 

c) działalność gospodarczą Nie dotyczy 
d) pozostałe koszty Nie dotyczy 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  

według zajmowanych stanowisk oraz 
W roku 2018 Fundacja nie 

zatrudniała pracowników. 
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej 
W roku 2018 Fundacja nie 

zatrudniała pracowników. 
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 

w tym: 
Nie dotyczy 

wynagrodzenia Nie dotyczy 
nagrody Nie dotyczy 
premie Nie dotyczy 
inne świadczenia Nie dotyczy 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  

w działalności gospodarczej 
Nie dotyczy 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 

wynagrodzenia Nie dotyczy 
nagrody Nie dotyczy 
premie Nie dotyczy 
inne świadczenia Nie dotyczy 

 

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia Nie dotyczy 
nagrody Nie dotyczy 
premie Nie dotyczy 
inne świadczenia Nie dotyczy 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

W roku 2018- 6 osób było zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, łączna 

kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 5149. 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

Nie wystąpiły 

 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

mBank 

43 1140 2004 0000 3202 7646 9182  

Kwota 6 681,38 zł 

 



 

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 

771,32 zł 

 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Nie wystąpiły 

 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 

Nie wystąpiły 

 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Nie wystąpiły 

 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 

wartości). 

Aktywa i zobowiązania Fundacji wg sprawozdania finansowego:  

Aktywa Fundacji na dzień bilansowy wyniosły 8 040,32 PLN.  

Zobowiązania Fundacji (i rezerwy na nie) na dzień bilansowy wyniosły 47,84 PLN 

Rachunek zysków i strat na rok 2018 wskazuje stratę netto w kwocie 6255, 07 zł 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 

dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 

Środki ze źródeł publicznych pozyskanych w trybie otwartego konkursu ofert: 10000 zł 

Umowa o realizacje zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. 

Z 2018 R. POZ. 450 Z PÓŹN.ZM) nr LA/11/WSR/2018 zawarta z Miastem Kalisz w 

dniu 12.06.2018- Kwota: 5000 zł  (Zwrócono z tytułu niewykorzystania: 817,80 zł) 

Umowa o dofinansowanie nr 13/2018/FIO zawarta z Fundacją Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości- Kwota: 5000 zł (Wykorzystano całą kwotę) 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja na dzień 31.12.2018 r. nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych. 

 

 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 

1075, 1499 i 2215).  

X 
 

NIE 
 

 
 

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 

przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 

powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  



 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie dokonała płatności w gotówce o wartości 

równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.  

 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.  

 

 
 


