SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2019
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.

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ CHOPS
ul. GÓRNOŚLĄSKA, nr 57, lok. 40, miejsc. KALISZ,
kod 62-800
ul. GÓRNOŚLĄSKA, nr 57, lok. 40, miejsc. KALISZ,
kod 62-800
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)

Nazwa fundacji
siedziba i adres fundacji

Roman Żarnecki – Prezes Zarządu Fundacji
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).

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 2019 roku nastąpiła w szczególności poprzez
(organizowanie lub finansowanie):
 Prowadzenie cotygodniowej świetlicy dla dzieci. Beneficjentami są dzieci
zagrożone wykluczeniem społecznym, z rodzin w trudnej sytuacji
życiowej. Podczas zajęć organizowane są prace plastyczne oraz
prowadzona pomoc w zaległościach szkolnych. W cotygodniowej
świetlicy bierze udział 15 dzieci.
 Udział Prezesa Fundacji w Maratonie w Łodzi pchając chłopca na wózku
inwalidzkim, w celu zebrania pieniędzy na organizację Olimpiady
Integracyjnej dla kaliskiej grupy Misz-Masz. Pan Roman Żarnecki
przebiegł maraton, a zebrane pieniądze Fundacja przekazała grupie MiszMasz. – promowanie pomocy osobom niepełnosprawnym
 Organizację spektaklu pt. „Na niby” wykonanego przez grupę Misz-Masz

























–promowanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Organizacja Śniadania Wielkanocnego na ulicy Jabłkowskiego dla osób w
trudnej sytuacji życiowej. Udział wzięło około 150 osób.
Coroczna akcja „Wymiana Ciepła” - umieszczenie na terenie miasta
Kalisza czterech wieszaków służących do wymiany odzieży.
Zorganizowanie Gali Dobroczynności, spotkania dla osób wspierających
Fundację CHOPS. Kaliszanie mieli okazję poznać historię podopiecznych
Fundacji oraz zobaczyć wpływ niesionej pomocy na ich życie.
Udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych – Promocja Pomocy
Społecznej oraz Wolontariatu w Skalmierzycach.
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.
Realizację projektu finansowanego przez firmę Pratt&Whitney
polegającego na remoncie kuchni podopiecznej Fundacji. Pracownicy
firmy zostali zaangażowani w ramach wolontariatu pracowniczego w
działanie mające na celu poprawę warunków bytowych osób w trudnej
sytuacji życiowej.
Organizacja wyjazdu dla wolontariuszy Fundacji na wydarzenie z
Nickiem Vujicicem do Wrocławia.
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.
Współpracę z Fundacją ESPA, która dostarczyła żywość, artykuły
higieniczne oraz ubrania i obuwie. Paczki z żywnością zostały przekazane
przez wolontariuszy osobom potrzebującym.
Fundacja ESPA zaopatrzyła nas w 2019 roku w 865 par markowego
nowego obuwia sportowego, które zostało rozdysponowane
podopiecznym Fundacji oraz jednostką współpracującym (KKS, Rodzinne
domy dziecka, Placówki Wychowawcze).
Współpracę z Fundacją Joni i Przyjaciele w ramach której wydano
osobom niepełnosprawnym 250 wózków inwalidzkich na terenie Kalisza,
Liskowa, Krotoszyna, Pleszewa oraz Koła.
Wspieranie lokalnych klubów sportowych.- Przekazanie obuwia i odzieży
sportowej oraz paczek świątecznych dla młodych sportowców.
Organizację drugiej edycji akcji „Zapakuj Swoje dobro” – Aktywizowanie
mieszkańców miasta Kalisza do przygotowywanie paczek celowych dla
potrzebujących – Wydano 60 paczek przygotowanych personalnie dla
potrzebujących.
Organizację wigilii dla podopiecznych Fundacji CHOPS.
Zorganizowanie sylwestrowego balu dla wolontariuszy i podopiecznych

 Niesienie pomocy rzeczowej na rzecz osób znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej i rodzinnej.
 Organizowanie doraźnej pomocy poprzez aktywizacje kaliszan do
odpowiadania na potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Nie dotyczy
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/2019/01 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia
finansowego projektu „Fundacja CHOPS – NOWE OTWARCIE” z dnia 21.02.2019
U/2019/02 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia
finansowego projektu „Każde Dziecko jest Zdolne” z dnia 25.02.2019
U/2019/03 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia rozliczenia
finansowego projektu „Od magazynu do salonu krawieckiego” z dnia 09.04.2019
U/2019/04 Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
za rok 2018 z dnia 24.06.2019
U/2019/05 Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia zmian w składzie Zarządu
Fundacji z dnia 25.06.2019
U/2019/06 Uchwała Rady Fundacji w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady
Fundacji z dnia 12.12.2019
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 14 303 zł
Od podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk 1 960 zł
Od fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, wyznaniowych, związkowych itp.
534 746 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).

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 1435 zł
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 48 zł
Przychody ogółem:
w tym przychody

552 443,90
1 510 zł

uzyskane w gotówce:

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
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

463 998,75 zł
25 385 zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

W roku 2019 Fundacja nie
zatrudniała pracowników.
W roku 2019 Fundacja nie
zatrudniała pracowników.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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 2019 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy zlecenia.

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
73 1140 2004 0000 3102 7902 0567
Kwota 5 342,80 zł
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

24,25 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 71 052,67 PLN.
Zobowiązania Fundacji (i rezerwy na nie) na dzień bilansowy wyniosły 00,04 PLN
Rachunek zysków i strat na rok 2019 wskazuje zysk netto w kwocie 56 805,08 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).

Nie dotyczy
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja na dzień 31.12.2019 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.

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon: 883 640 148

