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.
Nazwa fundacji

Fundacja Mamma Mia

siedziba i adres fundacji

ul. Guderskiego 24/3, 80-180 Gdańsk

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

Jw.

Regon

361806166

data wpisu w KRS

18.06.2015

numer KRS

000056341

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

fundacjamammamia@gmail.com

Anna Maria Ledóchowska -prezes,
Kamila Ewa Rolbiecka – zastępca prezesa,
Magdalena Anna Lech – zastępca prezesa,
Magdalena Karolina Wroża - sekretarz,
Emilia Maria Licbarska – sekretarz.

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności
prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy społecznej oraz edukacyjno – kulturalnej na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz
osób starszych w trudnej sytuacji życiowej
2. Przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w
szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych;
3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a
szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce
społecznej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans społecznych,
2. profilaktykę zdrowia oraz propagowanie zachowań korzystnych na poprawę jakości życia, w
szczególności osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie oraz osób niepotrafiących prawidłowo
funkcjonować w społeczeństwie,
3. naukę, edukację, wychowanie i oświatę, ochronę i promocje zdrowia, kulturę, sztukę, ekologię
4. wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków umożliwiający pełen
rozwój intelektualny i fizyczny,

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Działalność fundacji w okresie sprawozdawczym obejmowała realizację poniższych
zadań
1. Zorganizowaliśmy kolejne warsztaty języka angielskiego „Okno na Świat” dla 8
dzieci z pieczy zastępczej . Zajęcia odbywały się w dwugodzinnych sesjach co
dwa tygodnie w sali szkolnej w Gdańsku.
2. 3 lutego 2019 odbył się Bal Karnawałowy dla 60 dzieci z pieczy zastępczej oraz
ich 25 opiekunów w Klubie Muzycznym Dobry Wieczór. Były tańce, zawody
sportowe, projektowanie strojów, pokaz mody, dmuchańce oraz poczęstunek.
3. W dniach 18 – 21.02.2019 w kompleksie wypoczynkowym Wichrowe Wzgórze
w Chmielnie odbył się obóz językowy dla 8 dzieci z pieczy zastępczej.
4. Zorganizowaliśmy kolonię językowaą w Salou w Hiszpanii w dniach 28.06 –
05.07.2019 . Uczestnicy (8 dzieci z pieczy zastępczej) mogli w praktyce
wykorzystać nabyte podczas całorocznych warsztatów umiejętności językowe a
także zwiedzić piękny kraj.
5. W dniach 27.07.2019 oraz 01.09.2019 przeprowadziliśmy 2 letnie festyny dla
około 35 dzieci i ich opiekunów. Dzieci mogły korzystać z basenu, wielkiego
placu zabaw w kształcie statku, trampoliny i jeszcze wielu zabawek oraz
przejażdżki małym ciągnikiem. Dzieci brały udział w zabawach sportowych.
Dziewczynki i mamusie chętnie korzystały z „Kącika urody”. Zapewniony był
smaczny posiłek oraz konkursy z nagrodami.
6. W dniach 13.07.2019 – 21.07.2019 przepowadziliśmy kolonię sportowointegracyjną dla 19 dzieci (zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych). Odbyła
się ona w kompleksie wypoczynkowym Wichrowe Wzgórze w Chmielnie.
6. Zabawa Mikołajkowa odbyła się 16.12.2019 r. Były tańce, muzyka, zabawy
sportowe i artystyczne, robótki ręczne, malowanie twarzy, a także Święty
Mikołaj zaszczycił nas swoją obecnością i rozdał wszystkim dzieciom prezenty.
7. W dniach 2-8.12.2018 prowadziliśmy internetową aukcję rękodzieł, a cały z niej
przychód został przeznaczony na działalność fundacji.

7. 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).

8. 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).

Brk uchwał

9. 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).
0

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).
0

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

61 809,34
0

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

0

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

Nie dotyczy

10.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
a. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe
itp.)
b. działalność gospodarczą
b) pozostałe koszty
11.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

55867,72
192,50
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

0
0

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
0
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
0
wynagrodzenia
0
nagrody
0
premie
0
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
0

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.
0

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
0

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
0

7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
0

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
0

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
0

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).

0

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).
0

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

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).

NIE

X

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.
Nie było

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
Brak kontrol

§ 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:

