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data wpisu do Rejestru: 12.07.2016

Zarząd Fundacji - jednoosobolyy, Prezes - Agnieszka Dudek
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Celami Fundccji sq:
1. Prowadzenię działań pomocowych skierowanyclr do ofiar v,ojen, epidemii, klęsk
zlłł,iołowych, osób dotknię§,ch kryzysem humanitarnym. wykluczeniem społecznym.
naiubozszych.
2. Działalność szkoleniowa skierowana do formalnych i nieformalnych grup obywatelskich
z zakr esu edukacj i obylł,ate lski ej, samoorgan izacj i i wol o ntariatu.
3. Działalność narzecz zaclrowania unikalnych zjawisk z zakręsu tradycji, kultury i sztuki.
4. Działalność narzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalnośc naukowa,
naukorvo-techniczna. oświatorł,a. kulturalna, v, zakresie kultury flzycznej i sporlu,
ochrony środowiska, dobroczynności. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja realizuje sv,oie cele poprzez:
1. Pozyskiwanie i dystrybucję pomocy humanitarnej, w szczególności przez prowadzenie
projektu ..Polish Team" - grup wolontariackiclr zajmującyclr się szeroko pojęĘ ponroca
humanitamą,
2. Organizację pomocy medycznej, akcji ratunkorvych, psychoterapii dla ofiar rvojen.
konfl iktów zbrojn,v-.ch, przemocy, klęsk żyrviołowych.
3. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązati integracji imigrantórv i uchodźców.
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4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badarvczą.
5. Organ izacj ę festiwali, przegl ądóą konkursórł,. szkol eń. warsźatów.
6. organizowanie rv polsce wypoc4,nku młodziezy z krajów dotkniętych kryzysem
humanitamynr (rv tynr obozów integracyjnych, z udziałęnr polskiej mlodzieży)
7. Współprac ę z władzami samorządowymi, rządorvymi i organizacjami pozarządorvymi rv

zakręsie rvymierrionym lv celach działanta Fundacji.
8. Wykonyłr,,anie odpłatnej i nieodpłatnej działalności poĄ,tku publicznego w pełnynr

zakresie przewidzianym ustawą o działalności poz;ltku publicznego i wolontariacie,
W 20 1 6 roku Fundacj a zreallzowała następujące projekty:

. Dystrybucja pomocy humanitarnej rv obozach dla uchodźców w Grecji - sielpień 20l6.

. Dystrybucja zywności w strefie konfliktu zbrojnego na wsclrodzie ukrainy. zaopatryłvani byli
cyłvilrri mieszkańcy strefy ATO. Polski Zespół Humanitarny dostarczał równiez półprodukty do

kuchni polowej prowadzonej przezPatlnera - uklaińską organizację Nowe Wremia - sierpień -
grudzień 2016.

. wsparcie rvewnętrznych uchodźcór.v z krymu, zamieszkujących obecrrie w Drohobyczu (ukraina) -
sierpień - grudzień 2016.

. Remont placu zabaw w Domu Dziecka w Drohobyczu, ozdobienie ponrieszczeń - listopad 2016

. Dystrybucja 6 ton leków do 90 szpitali w Ukrainie. Partner - Caritas UGKC SDD - wrzesień -
grudzień 2016.

. Dostarczęnie pomocy humanitarnej uchodźcom na granicy serbsko-węgierskiej - grudzień2a16

. zbieranie ankiet oraz gromadzenie informacji o osobach polskiego pochodzenia, obyrł'atelach
Ukrainy potrzebujących rł,sparcia socjalnego - sierpień - grudzień 20l6.

Fundacj a nie prowadzi działalności gospodarczej.
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W 2016 roku nie podejmov,ano uchwał

v

I|jłikfinansolu}, :ą 2016 rok pr:ed,gtąlłia się następujqco:

Przychody z działalności statutowej 3 395 089,40
(-) koszty działalności operacyjnej 3 39.1 818.01
(+) pozostałe przyclrody operacyjnej 2507,07
(-) pozostałe kosźy operac,vjne 211,39
(-) strata na działalności operacyjnej 0,00
(+) przyclrody finansorł,e 0,00
(-) koszty finansowe 0,00
(-) podatek 0,00
ZYSK i STR,^ilANETTO 0.00
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Fundacja nie zatrudniała pracowników, w_ł,płacała delegecje i kilometrówki, nie zactągała pozyczek, nie
przljmowała pażyczek, nie naby,wała akcji, obligacji, środków trwałych. Członkowie organów Fundacji
działają na 1ej rzecz nieodpłatnie.
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Fundacja nie prowadziła dztńafi zleconych.
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Za2016 rok złozono deklarację CIT:.8.
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