FUNDACJA „DR CLOWN”
ul. Jagiellońska 58/128a
03-468 Warszawa
tel. (+4822) 854 05 01-02
e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl
______________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „DR CLOWN”
ZA ROK 2012

1) Dane rejestracyjne fundacji:
a) siedziba fundacji – ul. Jagiellońska 58/128a, 03-468 Warszawa,
b) adres do korespondencji – ul. Jagiellońska 58/128a, 03-468 Warszawa,
c) adres poczty elektronicznej – info@drclown.pl,
d) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 29 czerwiec 2001 r.,
e) numer KRS – 0000024181,
f) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 016027802,
g) dane członków zarządu fundacji:
-

Prezes Zarządu – Anna Czerniak,

-

Członek Zarządu – Agata Bednarek,

-

Członek Zarządu – Anna Borkowska.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:
Fundacja „Dr Clown” od roku 2004 działa posiada status 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 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 i etnicznych oraz języka
regionalnego;

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 wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności

na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja
może prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań publicznych:
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 i etnicznych oraz języka
regionalnego;
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 wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
24) działalności

na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

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

W roku 2012 Fundacja otrzymała 24 dofinansowania ze środków administracji
państwowej i samorządowej na łączną kwotą 317 188,13 zł. Szczegółowe dane

dotyczące w/w dofinansowań znajdują się w pkt. 21 pn.: „Dane o działalności
zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej
działalności.”

Podstawowym źródłem finansowania Fundacji „Dr Clown” są wpłaty darowizn od
osób prywatnych. Głównym sposobem pozyskiwania darczyńców są prośby
skierowane bezpośrednio do konkretnych osób, znanych Fundacji „Dr Clown” z
imienia i nazwiska, które kierujemy drogą pocztową. W ten sposób pozyskaliśmy w
roku 2012 kwotę 4 503 639,87 zł.

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 122/2011 z dnia
czerwca 2011 r. oraz 155/2012 z dnia

03

13 czerwca 2012 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
126 838,10 zł

W roku 2012 osiągnęliśmy również przychód w wysokości 1 289 594,70 zł z tytułu
przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W roku 2012 Zarząd Fundacji podjął 1 uchwałę dotyczącą:
-

ogłoszenia wysokości otrzymanych wpłat z tytułu 1% podatku i jego podziale
dla Oddziałów i podopiecznych Fundacji.

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

wpłaty 1% podatku dochodowego – 1 289 594,70 zł;

-

wpłaty indywidualne – 89 930,26 zł.

- środki ze źródeł publicznych – 317 188,13 zł,
-

budżet gmin - 182 230,00 zł,

-

budżet państwa – 134 958,31zł,

-

środki zebrane podczas zbiórki publicznej (skarbonki) – 36 904,84 zł.

6) Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
W roku 2012 Fundacja prowadziła odpłatną działalność statutową poprzez
działania wymienione w pkt. 2 sprawozdania. Przychody z w/w działalności
wyniosły 34 051,12 zł a koszty 35 574,84 zł.

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

8) Informacja o poniesionych kosztach na:
-

realizację celów statutowych – 5 496 950,77 zł,

-

administrację – 625 122,94 zł,

-

działalność gospodarczą – brak,

-

koszty finansowe – 6 032,28 zł,

-

pozostałe koszty – 200,00 zł.

9) Dane o zatrudnieniu w fundacji:
-

łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji – 20 osób,

-

liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:

-

-

osoby zatrudnione w administracji – 5 osób,

-

terapeuci, szkoleniowcy – 15 osób,

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – brak.

10) Dane o wynagrodzeniach wypłaconych w fundacji:
-

wynagrodzenia – 799 136,98 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, z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia:
-

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

-

inne: ryczałt za pełnienie funkcji członka zarządu – rocznie 97 550,00
zł,

-

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

Jedynym organem fundacji poza Zarządem jest Zgromadzenie Fundatorów. W
2012 r. nie zostały wypłacone Członkom Zgromadzenia Fundatorów żadne z w/w
świadczeń.
-

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 oraz umów o dzieło –
254 718,58 zł.

13) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
W 2012 r. Fundacja nie udzielała pożyczek.

14) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, ze wskazaniem
banku
Fundacja „Dr Clown” na dzień 31 grudnia 2012 r. posiadała 8 rachunków
bankowych w Banku Pekao S.A., na użytek poszczególnych Oddziałów, które
wykazywały następujące salda końcowe:
-

19 1240 1125 1111 0010 0100 8404 – 23 100,63 zł,

-

42 1240 1125 1111 0000 0346 0184 – 16 162,49 zł,

-

79 1240 1125 1111 0000 0346 0197 – 12 002,51 zł,

-

92 1240 1125 1111 0010 0019 7237 – 8 819,85 zł,

-

45 1240 6276 1111 0000 4589 5706 – 902,04 zł,

-

06 1240 6276 1111 0000 4589 6602 – 979 224,62 zł,

-

47 1240 1125 1111 0010 1143 8019 – 218,17 zł,

-

57 1240 6250 1111 0010 3295 3722 – 274 539,70 zł.

oraz 24 rachunki 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 – 23 331,03 zł,

-

22 1140 2017 0000 4202 0912 7178 – 60 249,38 zł,

-

81 1140 2017 0000 4702 0882 5947 – 254,64 zł,

-

60 1140 2017 0000 4702 0848 6534 – 119,53 zł,

-

93 1140 2017 0000 4602 0846 2709 – 17 400,93 zł,

-

67 1140 2017 0000 4402 0848 5973 – 4 440,03 zł,

-

38 1140 2017 0000 4902 0848 5668 – 17 766,20zł,

-

23 1140 2017 0000 4102 0848 6039 – 7 709,39 zł,

-

36 1140 2017 0000 4102 0848 6096 – 7 076,94 zł

-

04 1140 2017 0000 4102 0846 3004 – 1 076,74 zł,

-

81 1140 2017 0000 4102 0848 6450 – 823,82 zł,

-

57 1140 2017 0000 4102 0954 2533 – 2 119,14 zł,

-

58 1140 2017 0000 4202 1074 7303 – 728,36 zł,

-

83 1140 2017 0000 4702 1109 9688 – 1 621,35 zł,

-

56 1140 2017 0000 4402 1162 6837 – 40,58 zł,

-

41 1140 2017 0000 4302 1109 9670 – 2 995,70 zł,

-

37 1140 2017 0000 4802 1110 6772 – 1 389,37 zł,

-

42 1140 2017 0000 4602 1110 6780 – -10,80 zł,

-

82 1140 2017 0000 4802 1265 0687 – 1 068,93 zł,

-

31 1140 2017 0000 4702 1109 9654 – 0,00 zł,

-

20 1140 2017 0000 4202 1251 9304 – 11 870,70 zł,

-

35 1140 2017 0000 4107 1661 9644 – 300 000,00 zł,

-

60 1140 2017 0000 4802 1297 9234 - -2,60 zł,

-

08 1140 2017 0000 4112 0066 5844 – 457,09 USD.

15) Dane o nabytych obligacjach
Fundacja „Dr Clown” nie nabyła w roku 2012 obligacji.

16) Dane o nabytych nieruchomościach
Fundacja „Dr Clown” nie nabyła w roku 2012 żadnych nieruchomości.

17) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
 samochód osobowy marki Dacia Logan – 43 100,00 zł,
 licencja oprogramowania – 2 500,00 zł,
 licencja oprogramowania – 160,00 zł,
 aparat fotograficzny – 2 590,00 zł.

18) 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.

19) Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych – stan aktywów
Fundacji „Dr Clown” na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 2 281 381,50 zł.

20) 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 2011 r. wynosi - 960 297,15 zł.

21) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności.
Wykaz działań zleconych:
1. Realizacja zadania zleconego dnia 10 stycznia 2012 r. na podstawie
umowy nr BE/B/V/2/7/U-2/2/2012/NGO zawartej z Miastem Stołecznym
Warszawa – dofinansowanie projektu pn. „Kolorowa zima” – 4930,00 zł,
2. Realizacja zadania zleconego dnia 23 stycznia 2012 r. na podstawie
umowy nr EDU-II-524.11.6.2011 zawartej z Urzędem Miasta Białystok –
dofinansowanie projektu pn. „Kolorowa zima” – 500,00 zł,
3. Realizacja zadania zleconego dnia 02 marca 2012 r. na podstawie umowy
nr CK-WOP-ANA/B/X/3/3/81/8/2012/NGO zawartej z Miastem Stołecznym
Warszawa – dofinansowanie projektu pn. „Kolorowy wolontariat kontynuacja” – 31050,00 zł,
4. Realizacja zadania zleconego dnia 17 marca 2012 r. na podstawie umowy
nr BE/B/V/2/9/1/U-1638/110/2012/NGO zawartej z Miastem Stołecznym
Warszawa – dofinansowanie projektu pn. „Inni tacy jak my” – 25000,00 zł,
5. Realizacja zadania zleconego dnia 26 marca 2012 r. na podstawie umowy
nr RWB-W/1712/WPS/218/U.-W.Bież/2012 zawartej z Gminą Miastem
Gdańsk – dofinansowanie projektu pn. „Prowadzenie Klubu Fundacji "Dr
Clown" Trampolina”. – 13000,00 zł,
6. Realizacja zadania zleconego dnia 26 marca 2012 r. na podstawie umowy
nr RWB-W/1713/WPS/219/U.W.BIEŻ/2012 zawartej z Gminą Miastem
Gdańsk – dofinansowanie projektu pn. „Akademia Dr Clowna” – 18000,00
zł,
7. Realizacja zadania zleconego dnia 27 marca 2012 r. na podstawie umowy
nr 12/III/174 zawartej z Gminą Miastem Świdnica – dofinansowanie
projektu pn. „Działania Promujące zdrowy styl życia” – 5600,00 zł,
8. Realizacja zadania zleconego dnia 02 kwietnia 2012 r. na podstawie
umowy nr RWB-W/2101/WPS/270/U-W.BIEŻ/2012 zawartej z Gminą
Miastem Gdańsk – dofinansowanie projektu pn. „Wolontariusz clownowy
do pomocy zawsze gotowy” – 6000,00 zł,

9. Realizacja zadania zleconego dnia 04 kwietnia 2012 r. na podstawie
umowy nr 9/2012 zawartej z Urzędem Miasta Opole – dofinansowanie
projektu pn. „Kolorowy wolontariat” – 2780,00 zł,
10. Realizacja zadania zleconego dnia 04 kwietnia 2012 r. na podstawie
umowy nr 9/2012 zawartej z Urzędem Miasta Opole – dofinansowanie
projektu pn. „Kolorowy wolontariat” – 5100,00 zł,
11. Realizacja zadania zleconego dnia 10 kwietnia 2012 r. na podstawie
umowy nr 4/SP/2012 zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa –
dofinansowanie projektu pn. „Roześmiane słoneczko” - 2690,00 zł,
12. Realizacja zadania zleconego dnia 10 kwietnia 2012 r. na podstawie
umowy nr 5/SP/2012 zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa –
dofinansowanie projektu pn. „Mikołajki na wesoło”- 6500,00 zł,
13. Realizacja zadania zleconego dnia 23 kwietnia 2012 r. na podstawie
umowy nr WO-IX.524.1.29.2012.BJ zawartej z Urzędem Miasta Zielona
Góra – dofinansowanie projektu pn. „Uśmiech z dr clownem”. – 2000,00 zł,
14. Realizacja zadania zleconego dnia 23 maja 2012 r. na podstawie umowy
nr MOPR-OP/065/29/2012 zawartej z Urzędem Miasta Leszno –
dofinansowanie projektu pn. „Przemoc, cóż to takiego?” - 2000,00 zł,
15. Realizacja zadania zleconego dnia 23 maja 2012 r. na podstawie umowy
nr MOPR-OP/065/30/2012 zawartej z Urzędem Miasta Leszno –
dofinansowanie projektu pn. „Ścieżką radości ku zdrowiu” – 1200,00 zł,
16. Realizacja zadania zleconego dnia 23 maja 2012 r. na podstawie umowy
nr MOPR-OP/065/31/2012 zawartej z Urzędem Miasta Leszno –
dofinansowanie projektu pn. „Razem raźniej” 1000,00 zł,
17. Realizacja zadania zleconego dnia 23 maja 2012 r. na podstawie umowy
nr MOPR-OP/065/80/2012 zawartej z Urzędem Miasta Leszno –
dofinansowanie projektu pn. „Radosna Wigilia i Dzień Wolontariusza
Fundacji „Dr Clown” – 1000,00 zł,
18. Realizacja zadania zleconego dnia 29 czerwca 2012 r. na podstawie
umowy

nr

BE/B/V/2/7/U-1759/176/2012/NGO

zawartej

z

Miastem

Stołecznym Warszawa – dofinansowanie projektu pn. „Kolorowe lato” –
4120,00 zł,

19. Realizacja zadania zleconego dnia 11 lipca 2012 r. na podstawie umowy nr
I/1082/KZ/1691/12 zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego –
dofinansowanie projektu pn. „Wolontariat z Dr clownem” – 7000,00 zł,
20. Realizacja zadania zleconego dnia 02 sierpnia 2012 r. na podstawie
umowy nr ZSS-III.526.57.2012 Fn4136/12 zawartej z Urzędem Miasta
Poznania – dofinansowanie projektu pn. „Ze śmiechem w trzeci wiek” –
20000,00 zł,
21. Realizacja zadania zleconego dnia 10 sierpnia 2012 r. na podstawie
umowy nr W/I/2204/32/83/2012 zawartej z Urzędem Miasta Krakowa –
dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i promocja zdrowia: Prowadzenie
działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia
poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych
skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta Krakowa lub wybranej
docelowej grupy społecznej” – 5200,00 zł,
22. Realizacja zadania zleconego dnia 20 sierpnia 2012 r. na podstawie
umowy nr PS- III.526.19.2011 zawartej z Urzędem Miasta Katowice –
dofinansowanie projektu pn. „Równi w zabawie równi w życiu” – 10560,00
zł,
23. Realizacja zadania zleconego dnia 31 sierpnia 2012 r. na podstawie
umowy nr 3660/2012 zawartej z Województwem Wielkopolskim –
dofinansowanie projektu pn. „Warsztaty dla osób niepełnosprawnych” –
7000,00 zł,
24. Realizacja zadania zleconego dnia 09 maja 2012 r. na podstawie umowy
nr

ZZO/000205/07/D

zawartej

z

Państwowym

Funduszem

Osób

Niepełnosprawnych – dofinansowanie projektu pn. „Doktor Clown podnosi
swoje kwalifikacje” - 134958,31 zł.

22) Informacja

o

rozliczeniu

fundacji

z

tytułów

ciążących

zobowiązań

podatkowych.
- PIT 4 – 70 975,00 zł,

23) Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Fundacja „Dr Clown” składa deklarację PIT 4R, PIT11, CIT8, CIT8/0 i CIT D.

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

W roku 2012 Fundacja „Dr Clown” nie była kontrolowana.

