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Numer KRS: 0000626174
33-370 Muszyna
Żegiestów, Łopata Polska 29
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data wpisu do Rejestru: 12.07.2016

Zarząd Fundacji – jednoosobowy, Prezes – Agnieszka Dudek

II

Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działań pomocowych skierowanych do ofiar wojen, epidemii, klęsk
żywiołowych, osób dotkniętych kryzysem humanitarnym, wykluczeniem społecznym,
najuboższych.
2. Działalność szkoleniowa skierowana do formalnych i nieformalnych grup obywatelskich
z zakresu edukacji obywatelskiej, samoorganizacji i wolontariatu.
3. Działalność na rzecz zachowania unikalnych zjawisk z zakresu tradycji, kultury i sztuki.
4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie i dystrybucję pomocy humanitarnej, w szczególności przez prowadzenie
projektu „Polish Team” - grup wolontariackich zajmujących się szeroko pojętą pomocą
humanitarną.
2. Organizację pomocy medycznej, akcji ratunkowych, psychoterapii dla ofiar wojen,
konfliktów zbrojnych, przemocy, klęsk żywiołowych.
3. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań integracji imigrantów i uchodźców.
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4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5. Organizację festiwali, przeglądów, konkursów, szkoleń, warsztatów.
6. Organizowanie w Polsce wypoczynku młodzieży z krajów dotkniętych kryzysem
humanitarnym (w tym obozów integracyjnych, z udziałem polskiej młodzieży)
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Wykonywanie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w pełnym
zakresie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W 2016 roku Fundacja zrealizowała następujące projekty:

 Dystrybucja pomocy humanitarnej w obozach dla uchodźców w Grecji – sierpień 2016.
 Dystrybucja żywności w strefie konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy. Zaopatrywani byli 

cywilni mieszkańcy strefy ATO. Polski Zespół Humanitarny dostarczał również półprodukty do 
kuchni polowej prowadzonej przez Partnera – ukraińską organizację Nowe Wremia – sierpień – 
grudzień 2016.

 Wsparcie wewnętrznych uchodźców z Krymu, zamieszkujących obecnie w Drohobyczu (Ukraina) – 
sierpień – grudzień 2016.

 Remont placu zabaw w Domu Dziecka w  Drohobyczu, ozdobienie pomieszczeń – listopad 2016
 Dystrybucja 6 ton leków do 90 szpitali w Ukrainie. Partner – Caritas UGKC SDD – wrzesień – 

grudzień 2016.
 Dostarczenie pomocy humanitarnej uchodźcom na granicy serbsko-węgierskiej – grudzień 2016 
 Zbieranie ankiet oraz gromadzenie informacji o osobach polskiego pochodzenia, obywatelach 

Ukrainy potrzebujących wsparcia socjalnego – sierpień – grudzień 2016.

III

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV

W 2016 roku nie podejmowano uchwał

V

Wynik finansowy za 2016 rok przedstawia się następująco:

Przychody z działalności statutowej 3 395 089,40
(-) koszty działalności operacyjnej 3 394 818,01
(+) pozostałe przychody operacyjnej 2507,07
(-) pozostałe koszty operacyjne 271,39
(-) strata na działalności operacyjnej 0,00
(+) przychody finansowe 0,00
(-) koszty finansowe 0,00
(-) podatek 0,00
ZYSK / STRATA NETTO 0,00
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VI

VII

Fundacja nie zatrudniała pracowników, wypłacała delegecje  i  kilometrówki,  nie  zaciągała pożyczek,  nie
przyjmowała pożyczek,  nie  nabywała  akcji,  obligacji,  środków trwałych.  Członkowie organów Fundacji
działają na jej rzecz nieodpłatnie.

VIII

Fundacja nie prowadziła działań zleconych.

IX

Za 2016 rok złożono deklarację CIT-8.

Kraków, ..................
------------------------------------------
Agnieszka Dudek – Prezes Zarządu
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