FUNDACJA „DR CLOWN”
ul. Goszczyńskiego 9
02-610 Warszawa
tel. (+4822) 854 05 01-03, fax: (+4822) 844 81 00
e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl
______________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „DR CLOWN”
ZA ROK 2010

1) Dane rejestracyjne fundacji:
a) siedziba fundacji – ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa,
b) adres fundacji – ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa,
c) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 29 czerwiec 2001 r.,
d) numer KRS – 0000024181,
e) data rejestracji (dotyczy wpisu sądowego RF-) – brak,
f) numer księgi rejestrowej (dotyczy wpisu sądowego RF-) – brak,
g) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 016027802,
h) dane członków zarządu fundacji:
-

Prezes Zarządu – Anna Czerniak – ul. Lachmana 1 m. 105,
02-786 Warszawa,

-

Członek Zarządu – Agata Bednarek – 16-502 Krasnowo 8,

-

Członek Zarządu – Anna Borkowska – Łubiec 17, 05-084 Leszno.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:
Fundacja „Dr Clown” od roku 2004 działa na zasadzie organizacji pożytku
publicznego.
Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym
i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez
następujące formy:
1) wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio
przygotowanych osób, ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach
gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w:
szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach szpitalnych
oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych,
2) zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i
niedołężnych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej;
3) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i
instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami
chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi;
4) udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym
do nauczania i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i
niedołężnymi: czyli szkołom specjalnym i szpitalnym,
5) współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe działalności poprzez działania w sferze
zadań publicznych nieodpłatnie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
12) promocji i organizacji wolontariatu;
13) działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja
może prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań publicznych:
1) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
6) działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe.

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o
skutkach finansowych.

W roku 2010 Fundacja otrzymała następujące dofinansowania:
-

15 stycznia 2010 r. na podstawie umowy nr W/I/293/SP/59/2010 zawartej z
Gmina Miejską Kraków – dofinansowanie projektu pn.: „Kolorowa zima z Dr
clownem” w wysokości 1500,00 zł,

-

29 stycznia 2010 r. na podstawie umowy nr BE/B/V2/7/U-18/110/2010/NGO
zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – dofinansowanie projektu pn.:
„Kolorowa zima” w wysokości 4000,00 zł,

-

01 marca 2010 r. na podstawie umowy nr 10/III/174 zawartej z Urzędem
miasta Świdnicy – dofinansowanie projektu pn.: „Dzień Dziecka”,

-

26

marca

2010

157/110/2010/NGO

r.

na

zawartej

podstawie
z

umowy

Miastem

nr

BE/B/V2/2/9/1/U-

Stołecznym

Warszawa

–

dofinansowanie projektu pn.: „Wolontariat z czerwonym noskiem” w
wysokości 15 000,00 zł,
-

01 kwietnia 2010 r. na podstawie umowy nr RWB-WI1374/WSS/166/UW.Bież/2010 zawartej z Miastem Gdańsk – dofinansowanie projektu pn.
„Prowadzenie klubu Fundacji "Dr Clown" Trampolina” w wysokości 10000 zł,

-

12 kwietnia 2010 r. na podstawie umowy nr RWB-WI1460/WSS/185/UW.Bież/2010 zawartej z Miastem Gdańsk – dofinansowanie projektu pn.:” Dr
Clown nowy - bardziej fachowy i kolorowy” w wysokości 5000,00 zł,

-

21 kwietnia 2010 r. na podstawie umowy nr 1/SP/2010 zawartej z
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Zatrudnienia i
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

z

siedzibą

w

Warszawie

–

dofinansowanie kosztów zorganizowania imprezy pn.: „Dzień dziecka z
czerwonym noskiem” w wysokości 5100,00 zł,

- 21 kwietnia 2010 r. na podstawie umowy nr 2/SP/2010 zawartej z
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Zatrudnienia i
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

z

siedzibą

w

Warszawie

–

dofinansowanie kosztów zorganizowania imprezy pn.: „Mikołajki na wesoło” w
wysokości 6450,00 zł,

- 29 kwietnia 2010 r. na podstawie umowy nr 2/5D/2010 zawartej z
Prezydentem Miasta Białystok – dofinansowanie kosztów zorganizowania
imprezy pn.: „Majówka Integracyjna” w wysokości 1410,00 zł;
-

01 czerwca 2010 r. na podstawie umowy nr 71/OW zawartej z Urzędem
Marszałkowskim Gdańsk - dofinansowanie projektu pn.: „Prowadzenie klubu
Fundacji "Dr Clown" Trampolina ośrodka wsparcia dla dzieci z rodzin
patologicznych z dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz” w wysokości 4000,00 zł,

-

16 czerwca 2010 r. na podstawie umowy nr U41/ROPS/2010 z Urzędem
Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie projektu pn. „Specjalistyczne
szkolenia dla asystentów i opiekunów osób starszych” w wysokości 19000,00
zł,

-

19

czerwca

2010

410/219/2010/NGO

r.

na

zawartej

podstawie
z

umowy

Miastem

nr

Stołecznym

BE/B/V2/9/1/UWarszawa

–

dofinansowanie projektu pn. „Kolorowe lato” w wysokości 4000,00 zł,
-

18 czerwca 2010 r. na podstawie umowy nr I/1100/PT/1631/10 zawartej z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – dofinansowanie
projektu pn. „Wolontariat z Dr Clownem popularyzacja idei wolontariatu przez
Fundację Dr Clown wśród uczniów i studentów na terenie Krakowa” w
wysokości 8000,00 zł,

-

10 sierpnia 2010 r. na podstawie umowy nr W/I/3319/SP/533/10 zawartej z
Urzędem Miasta Krakowa – dofinansowanie projektu pn. „Aktywna terapia na
wesoło z Dr Clownem - wykorzystanie różnych metod w rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych” w wysokości 8500,00 zł,

-

01 września 2010 r. na podstawie umowy nr W/I/3525/BZ/533/10 zawartej z
Gminą Miejską Kraków – dofinansowanie projektu pn. „Terapia śmiechem i
zabawą w krakowskich szpitalach dziecięcych” w wysokości 3900,00 zł,

-

17 listopada 2010 r. na podstawie umowy nr RWB-W/5316/WSS/352/UBież./2010 zawartej z Urzędem Miasta Gdańsk – dofinansowanie projektu pn.
„Akademia Dr Clowna” w wysokości 14500,00 zł,

-

19

listopada

2010

r.

na

podstawie

umowy

nr

CK-WOP-

EBZ/B/X/3/3/405/86/2010/NGO z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Komunikacji Społecznej – dofinansowanie projektu pn.: „Szkolenie
wolontariuszy” w wysokości 3900,00 zł,
-

31 grudnia 2009 r. na podstawie Aneksu nr 2 do umowy nr 184 /II/07 z dnia 01
marca 2007 r. z Urzędem Miasta Wrocław – dofinansowanie projektu pn.:
„Uśmiech i zabawa w działaniach środowiskowych to najwspanialsza sprawa!
– seria programu Profilaktyka na wesoło z Dr Clownem” w wysokości
41000,00 zł.

Kolejny już rok współpracujemy z firmą SAZ Dialog Agentur Warszawa. Firma ta
prowadzi dla Fundacji ogólnopolską akcję marketingową i promocyjną, która w roku
2010 przyniosła Fundacji przychód w wysokości 5 171 707,32 zł.

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 60/2009 z dnia 28 kwietnia
2009 r. oraz 84/2010 z dnia 11 maja 2010 r. umożliwiły nam przeprowadzanie zbiórki
publicznej na terenie całego kraju. Odbywała się ona poprzez dowolne wpłaty na
konta bankowe, puszki kwestarskie oraz skarbony stacjonarne. Łącznie z podanych
źródeł uzyskaliśmy przychód w wysokości 94 737,61 zł.

W roku 2010 otrzymaliśmy również przychód w wysokości 503 939,27 zł z tytułu
przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W roku 2010 Zarząd Fundacji podjął 11 uchwał dotyczących:
-

Powołania Oddziałów Fundacji;

-

Obowiązków Pełnomocników Zarządu;

-

Wdrożenia procedury przeciwko praniu pieniędzy.

5) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
- darowizny od osób prywatnych:
-

wpłaty 1% podatku dochodowego – 503 939,27 zł;

-

wpłaty indywidualne – 72 588,27 zł.

- środki ze źródeł publicznych: 190 993,61 zł,
-

budżet gmin - 127 053,67 zł,

-

budżet państwa – 42 445,60 zł,

-

środki zebrane podczas zbiórki publicznej (skarbonki) – 21 494,34 zł.

6) Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – brak.

7) Działalność gospodarcza
FUNDACJA „DR CLOWN” NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

8) Informacja o poniesionych kosztach na:
-

realizację celów statutowych – 4 564 138,56 zł,

-

administrację – 618 492,42 zł,

-

działalność gospodarczą – brak,

-

koszty finansowe – 3 277,73 zł,

-

pozostałe koszty – 0,10 zł.

9) Dane o zatrudnieniu w fundacji:
-

łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji – 16 osób,

-

liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:

-

-

osoby zatrudnione w administracji – 4 osoby,

-

terapeutów – 12 osób,

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – brak.

10) Dane o wynagrodzeniach wypłaconych w fundacji:
-

wynagrodzenia – 312 712,88 zł,

-

nagrody – brak,

-

premie – brak,

-

inne świadczenia – brak,

-

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej –
nie dotyczy.

11) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
-

wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z
podziałem na wynagrodzeni, nagrody, premie i inne świadczenia:
-

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – rocznie 0 zł,

-

inne: ryczałt za pełnienie funkcji członka zarządu – rocznie 66 150,00
zł,

-

wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie dotyczy.

12) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 126 028,60 zł.

13) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, ze wskazaniem
banku
Fundacja „Dr Clown” posiada 11 rachunków bankowych w Banku Pekao S.A., na
użytek poszczególnych Oddziałów, które na koniec roku 2010 wykazywały
następujące salda końcowe:
-

19 1240 1125 1111 0010 0100 8404 – 43 160,81 zł,

-

42 1240 1125 1111 0000 0346 0184 – 12 875,40 zł,

-

06 1240 1994 1111 0000 2497 6068 – 1 059,19 zł,

-

79 1240 1125 1111 0000 0346 0197 – 2 668,23 zł,

-

92 1240 1125 1111 0010 0019 7237 – 6 738,24 zł,

-

57 1240 4432 1111 0000 4727 6875 – 657,29 zł,

-

07 1240 6250 1111 0010 1679 9854 – 1 071,23 zł,

-

45 1240 6276 1111 0000 4589 5706 – 344,46 zł,

-

06 1240 6276 1111 0000 4589 6602 – 91 910,06 zł,

-

47 1240 1125 1111 0010 1143 8019 – 947,74 zł,

-

57 1240 6250 1111 0010 3295 3722 – 1 302 127,99 zł.

oraz 28 rachunków bankowych w Multibank Bankowość Detaliczna BRE Banku
SA

na użytek poszczególnych Oddziałów, które na koniec roku wykazywały

następujące salda końcowe:
-

84 1140 2017 0000 4302 0846 2436 – 10 955,28 zł,

-

22 1140 2017 0000 4202 0912 7178 – 27 190,87 zł,

-

81 1140 2017 0000 4702 0882 5947 – 1 422,10 zł,

-

60 1140 2017 0000 4702 0848 6534 – 777,29 zł,

-

42 1140 2017 0000 4002 0848 6328 – 5 585,23 zł,

-

93 1140 2017 0000 4602 0846 2709 – 4 165,15 zł,

-

45 1140 2017 0000 4402 0848 6369 – 7 360,38 zł,

-

66 1140 2017 0000 4002 0848 6575 – 3 138,00 zł,

-

67 1140 2017 0000 4402 0848 5973 – 14 459,24 zł,

-

38 1140 2017 0000 4902 0848 5668 – 29 924,96 zł,

-

26 1140 2017 0000 4702 0862 4498 – 362,84 zł,

-

23 1140 2017 0000 4102 0848 6039 – 49 743,11 zł,

-

57 1140 2017 0000 4102 0848 6203 – 2 057,20 zł,

-

36 1140 2017 0000 4102 0848 6096 – 5 807,13 zł

-

04 1140 2017 0000 4102 0846 3004 – 16 670,59 zł,

-

12 1140 2017 0000 4102 0848 6237 – 1 033,10 zł,

-

81 1140 2017 0000 4102 0848 6450 – 11 621,14 zł,

-

50 1140 2017 0000 4202 0848 6377 – 12 015,33 zł,

-

57 1140 2017 0000 4102 0954 2533 – 6 774,80 zł,

-

74 1140 2017 0000 4102 1074 9101 – 4 927,20 zł,

-

58 1140 2017 0000 4202 1074 7303 – 3 291,80 zł,

-

83 1140 2017 0000 4702 1109 9688 – 4 486,70 zł,

-

56 1140 2017 0000 4402 1162 6837 – 5 937,46 zł,

-

41 1140 2017 0000 4302 1109 9670 – 26 003,18 zł,

-

37 1140 2017 0000 4802 1110 6772 – 567,50 zł,

-

17 1140 2017 0000 4402 1162 6860 – 0,00 zł,

-

42 1140 2017 0000 4602 1110 6780 – 0,00 zł

-

08 1140 2017 0000 4112 0066 5844 – 81,24 USD.

14) Dane o nabytych obligacjach
Fundacja „Dr Clown” nie nabyła w roku 2010 obligacji.

15) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Fundacja „Dr Clown” nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego.

16) Dane o nabytych nieruchomościach
Fundacja „Dr Clown” nie nabyła w roku 2010 żadnych nieruchomości.

17) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
 samochód osobowy marki Ford 22500 zł,
 laptop O/Kraków – 2699,00 zł,
 projektor – 2000,00 zł,
 laptop Kraków – 1599,00 zł,
 zestaw komputerowy – 3400,00 zł,
 laptop O/Sudety 2998,99 zł.

18) Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – stan aktywów
Fundacji „Dr Clown” na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 1 817 361,37 zł.

19) Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych.
Łączna kwota zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynikających z bilansu
Fundacji sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi - 95 674,89 zł.

20) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności.
Fundacji „Dr Clown” w roku 2010 nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.

21) Informacja

o

rozliczeniu

fundacji

z

tytułów

ciążących

zobowiązań

podatkowych.
- PIT 4 – 43 600,73 zł,
- ZUS – 139 842,39 zł.

22) Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Fundacja „Dr Clown” składa deklarację PIT 4.

23) Informacja o przeprowadzonej w fundacji w okresie sprawozdawczym
kontroli i o jej wynikach.

W roku 2010 Fundacja „Dr Clown” nie była kontrolowana.

