Fundacja
W związku z rakiem

Ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław
Tel. 71-307-44-64
www.zrakiem.pl, info@zrakiem.pl

Sprawozdanie z działalności
za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu Fundacji „W związku z
rakiem” z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2017 sporządzone na
podstawie ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach /tj Dz.U.01.46.203 z
późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 08.05.2001 r. w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji /Dz. u. 01.50.529/.
1. Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1984 r. o
fundacjach, składam niniejszym sprawozdanie z działalności fundacji „W
związku z rakiem” we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/306, wpisanej do
rejestru KRS dnia 07.04.2015 r. pod nr KRS 0000550874, o numerze
Regon 361251001.
Dane Fundacji, której sprawozdanie dotyczy:
Fundacja W związku z rakiem Siedziba: ul. Nabycińska 19/306, 53-677
Wrocław
Adres do korespondencji: 53-677 Wrocław, ul. Nabycińska 19/306
Adres e-mail: info@zrakiem.pl
Dane członków zarządu:
Prezes Zarządu: Przemysław Miszczak,
zam. 88-100 Inowrocław, ul. Adama Mickiewicza 57
Wiceprezes: Magdalena Jarecka, zam. 58-100 Świdnica,
ul. Leśna 17/4
Statutowymi celami Fundacji, określonymi w rozdziale drugim są:
- Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii
- Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w
obszarze onkologii
- Pomoc społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, których
niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych
ich leczenia,
- Wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej i, onkologii
- Działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin,

- Reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych,
- Wspieranie profilaktyki, polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców
zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i
hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu
chorobami.
2. W okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie dotyczy Fundacja
podjęła następujące działania:

- Prowadziła działania promujące Fundację poprzez pozyskiwanie nowych
Ambasadorów zachęcających do śledzenia jej działań, mediów
społecznościowych i strony internetowej. Siedem osób głównie ze świata sportu
stało się jej Honorowymi Ambasadorami.
- Celem tej promocji jest większa rozpoznawalność. Strona www i profil
Facebook są wsparciem dla osób onkologicznie chorych i szukających pomocy
oraz zawierają informacje o chorobach nowotworowych, dlatego Fundacja
robiła i robić będzie wszystko, aby to wsparcie miało jak największy zasięg.
- Zarówno strona internetowa jak i profil na Facebook służą do informowania o
aktualnych działaniach z życia Fundacji i dbania o to, aby każdy w grupie
docelowej wiedział o jej działalności i możliwości pomocy. Dlatego
wzbogacamy je o nowe informacje i nieustannie ulepszamy.
- Początkiem roku 2017 Fundacja objęła opieką troje nowych podopiecznych i
rozpoczęła, poprzez zbiórki internetowe, działania na ich rzecz.
- W 2017 roku Fundacja na rzecz beneficjentów przeprowadziła szereg
różnorodnych akcji w tym: zbiórki publiczne, eventy, charytatywna ZUMBA,
Kolędowanie, festyny. Efektem tych działań była pomoc dla podopiecznych
m.in. zakup aparatu dentystycznego, sfinansowanie operacji, rehabilitacji, zakup
leków.
- W okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie dotyczy Fundacja podjęła
współprace z kilkoma firmami (na zasadzie barteru, wsparcia w postacie ich
artykułów), innymi Fundacjami, Centrami Wolontariatu m.in. w Krakowie czy
Gdańsku dzięki czemu poszerzyła swoje działania na kolejne miasta.

- Fundacja swoje działania wzbogaciła o kolejne narzędzie jakim jest
CHARYTATYWNI ALLEGRO.
- W 2017 roku do grona osób współpracujących z Fundacją dołączyło czworo
psychologów, którzy w formie bezpłatnej prowadzą telefon zaufania dla
podopiecznych i wszystkich innych osób potrzebujących wsparcia
psychologicznego z powodu swojej choroby onkologicznej lub choroby kogoś
bliskiego.
- Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w różnorodnych konferencjach,
szkoleniach skierowanych do sektora pozarządowego, targach, akcjach
prospołecznych (np. dni promocji zdrowia).
- Fundacja wraz ze swoimi wolontariuszami prowadziła akcje prospołeczne
mające na cele szerzenie informacji na temat profilaktyki chorób
nowotworowych (konkurs „SZTUKA WALKI Z RAKIEM”).
- Wzmianki o działalności, akcjach Fundacji pojawiły się na tematycznych
stronach internetowych np. stopdlaraka.pl, portalu „cojestgrane”, w radiu PLUS
i innych.
-Fundacja skupiała się mocno i prowadziła w 2017 roku wiele działań na rzecz
swoich podopiecznych. W Większości akcje były również skierowane do ogół
społeczeństwa. Takie działanie ma poszerzać świadomość na temat profilaktyki
chorób nowotworowych oraz głosić hasło : „RAK TO NIE WYROK”- z tą
chorobą można wygrać.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Zarząd Fundacji w okresie, którego dotyczy sprawozdanie podjął uchwałę
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.

5. Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie uzyskała przychody w
wysokości 173.867,07 złotych, głównie z darowizn.
6. Fundacja w okresie, którego dotyczy sprawozdanie poniosła koszty w
kwocie 118.866,39 złotych z tytułu kosztów administracyjnych
związanych z prowadzoną działalnością.

7. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie
zatrudniała pracowników. Chcemy, aby działalność na jej rzecz
prowadzona była społecznie, bez wynagrodzenia.
8. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie wypłaciła
żadnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
9. Fundacja nie wypłaciła członkom Zarządu żadnych wynagrodzeń.
10. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja wypłacała
wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło lub umowy zleceń.
11. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja nie
udzielała pożyczek pieniężnych.
12. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, Fundacja nie
ulokowała żadnej kwoty w banku.
13. Fundacja nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.
14. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła
środków trwałych.
15. Informacje na temat składanych deklaracji podatkowych: CIT-8.
16. Wartość zobowiązań Fundacji wskazanych w sprawozdaniu finansowym
wynosi: 3940,24 złotych za usługi.
17. Fundacja nie miała przychodów z działalności gospodarczej.
18. W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym, którego sprawozdanie
dotyczy, podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnej
działalności.
W okresie sprawozdawczym organy państwowe nie przeprowadziły w Fundacji
kontroli.

…………………………………
Prezes Zarządu Przemysław Miszczak

