
Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2020 rok. 

1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.: 

a. nazwa fundacji: ISKIERKA 

b. siedziba fundacji: Szczecin 

c. adres fundacji: Ul. Ziołowa 5, 71-789 Szczecin 

d. aktualny adres do 
korespondencji: 

Ul. Ziołowa 5, 71-789 Szczecin 

e. adres poczty elektronicznej: Iskierka.fundacja@gmail.com 

f. data wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 

27.11.2019 

g. numer KRS: 0000815606 

h. statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON: 

384940412 

i. dane członków zarządu 
fundacji (imię i nazwisko, 
pełniona funkcja): 

Grzegorz Sochański – zarząd jednoosobowy 

j. określenie celów statutowych 
fundacji: 

1.Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich 
dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w 
szczególności z Zespołem Downa, oraz ich rodzeństwu, 
rodzicom lub prawnym opiekunom. 
2.Reprezentowanie osób z zespołem Downa oraz ich 
rodzin. 
3.Integracja osób z zespołem Downa z resztą 
społeczeństwa. 

2. Zasady, formy i zakres działalności 
statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych: 

Fundacja skupia się na wielopłaszczyznowym wsparciu 
osób z Zespołem Downa i ich integracji z resztą 
społeczeństwa. Swoją działalnością obejmujemy Miasto 
Szczecin i gminy sąsiednie. Wsparcie Fundacji kierowane 
jest w do młodzieży z Zespołem Downa w wieku od 12 do 
30 lat. W pierwszym roku naszej działalności Fundacja 
zrealizowała 4 projekty własne i rozpoczęła realizację 
zadania zleconego przez PFRON. 
Projekty własne: 
1. Konferencja skierowana do lekarzy pierwszego 
kontaktu i pielęgniarek środowiskowych "Rodzice osób z 
Zespołem Downa nie są sami”. Konferencja uzyskała 
patronaty Prezydenta M. Szczecina, Rektora PUM oraz 
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. 
Planowana na dzień 21 marca 2020 (Międzynarodowy 
Dzień Osób z Zespołem Downa) konferencja, w związku z 
zagrożeniem pandemicznym i stopniowo 
wprowadzanymi ograniczeniami, została na tydzień przed 
datą wydarzenia wstrzymana i odłożona na czas po 
ustąpieniu zagrożenia.  
2. Wystawa "Szczecin moje miasto tu mieszkam". Jako 
efekt profesjonalnych sesji zdjęciowych powstała kolekcja 
fotografii osób z Zespołem Downa na tle 
charakterystycznych miejsc miasta Szczecina. Wystawa 
uzyskała patronat Honorowy Prezydenta Miasta 
Szczecina. Podobnie jak w przypadku wspomnianej wyżej 
konferencji wyeksponowanie wystawy w przestrzeni 
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publicznej okazało się niemożliwe w planowanym 
terminie. Wystawa została odsłonięta wirtualnie na 
stronie internetowej fundacji. 
3. Dostęp do badań USG. W porozumieniu z EVOMED Sp. 
z o.o. oferujemy w sposób ciągły osobom z ZD bezpłatnie 
badania. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem 
naszej strony internetowej. 
4. Letni aktywny wypoczynek. W porozumieniu z 
Fundacją Bonin zorganizowaliśmy polsko-niemieckie 
warsztaty artystyczne w Boninie w których uczestniczyło 
8 osób z ZD. W ramach realizacji zadania publicznego 
zorganizowaliśmy jednotygodniowe warsztaty wyjazdowe 
"Żyję bezpiecznie i zdrowo" w Steklnie. W warsztatach 
wzięło udział 8 osób z ZD. 
5.W ramach zadania publicznego "Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom wywołanym przez pandemie 
koronawirusa - wsparcie psychologiczne osób z 
niepełnosprawnością" realizujemy na zlecenia PFRON 
projekt "Wsparcie psychologiczne osób z Zespołem 
Downa". Projekt obejmuje cykl spotkań indywidualnych 
młodzieży oraz dorosłych z psychologiem oraz 
środowiskowe wsparcie psychoterapeutyczne w domach 
prowadzone zgodnie z indywidualnym planem działania. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych 
w działalności fundacji o skutkach 
finansowych: 

 

Nie dotyczy 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):  

W załączeniu przekazuję odpisy uchwał 
zarządu fundacji podjętych w analizowanym 

okresie sprawozdawczym w ilości …… szt. 

Zarząd nie podejmował uchwał. 

5. Informacje o wysokości 
uzyskanych przychodów,  
z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz formy 
płatności (np. gotówka, przelew): 

Darowizny – 24.535,- zł 
Odpłatna działalność pożytku publicznego – 5.600,-zł 
Dotacje ze źródeł publicznych – 39.120,-zł 

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

Organizacja letniego wypoczynku 8 podopiecznych 
fundacji. Koszt 5600,- zł 

7. Działalność gospodarcza, tj.: 

a. informacja czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): 

tak, prowadzi Nie, nie prowadzi 



 
 

 

b. informacje o prowadzonej 
działalności gospodarczej 
według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego: 

 

c. wynik finansowy z prowadzonej 
działalności gospodarczej: 

 

d. procentowy stosunek 
przychodu osiągniętego  
z działalności gospodarczej  
do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł: 

 

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych 
na: 

a. realizację celów statutowych: Przelewy: 20.258,70 zł 

b. administrację (np. czynsze, 
opłaty telefoniczne, pocztowe, 
itp.): 

 

c. działalność gospodarczą:  

d. pozostałe:  

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.: 

a. łączna liczba osób 
zatrudnionych w fundacji: 

0 

b. liczba osób zatrudnionych 
w fundacji z podziałem na 
zajmowane stanowiska: 

0 

c. liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności 
gospodarczej: 

0 

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 0 zł, w tym:  

a. wynagrodzenia: 0 

b. nagrody: 0 

c. premie: 0 

d. inne świadczenia:  

e. wynagrodzenia osób 
zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej: 

0 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:  

a. wynagrodzenia: 0 

b. nagrody: 0 

c. premie: 0 



d. inne świadczenia: 0 

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na: 

a. wynagrodzenia: 0 

b. nagrody: 0 

c. premie: 0 

d. inne świadczenia: 0 

13. Dane o wydatkach na 
wynagrodzenia z umów zlecenia: 

0 

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:  

a. wysokość pożyczki: 0   

b. pożyczkobiorca:    

c. warunki przyznania pożyczki:    

d. podstawa statutowa udzielenia 
pożyczki: 

   

15. Dane o kwotach zgromadzonych 
na rachunkach płatniczych,  
ze wskazaniem banku w przypadku 
rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej  
w przypadku rachunku członka 
spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, oraz 
kwotach zgromadzonych  
w gotówce: 

mBank 
 
48 1140 2004 0000 3102 8077 5650 
31.620,- zł 
 
47 1140 2004 0000 3502 7949 6042 
18.071,30 zł 

16. Dane o wartości nabytych 
obligacji: 

0 

17. Dane o wielkości objętych 
udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 

0 

18. Dane o nabytych nieruchomościach: 

a. wysokość kwot 
wydatkowanych na nabycie 
nieruchomości: 

0 

b. przeznaczenie nabytych 
nieruchomości: 

0 

19. Dane o nabytych pozostałych 
środkach trwałych: 

0 

20. Dane o wartości aktywów fundacji 
ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

0 



21. Dane o wartości zobowiązań 
fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów 
statystycznych: 

0 

22. Dane o działalności zleconej 
fundacji przez podmioty 
państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone  
i zamówienia publiczne) oraz 
wyniku finansowym tej 
działalności: 

Mała dotacja UM Szczecin warsztaty wyjazdowe "Żyję 
bezpiecznie i zdrowo"  7.500 zł projekt zrealizowano 
w pełnej kwocie 
PEFRON "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
wywołanym przez pandemie koronawirusa - wsparcie 
psychologiczne osób z niepełnosprawnością" – 
31.620,- zł, umowa zawarta 23.12.2020 r z terminem 
realizacji do 30 września 2021 

23. Informacja o rozliczeniu fundacji  
z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych: 

0 

24. Informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych:  

CIT-8 

25. Informacja, czy fundacja 
ustanowiona na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu:  

Nie 

26. Informacja o przyjęciu lub 
dokonaniu przez fundację 
ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r.  
o fundacjach 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 

27. Informacja, czy w okresie 
sprawozdawczym była 
przeprowadzona w fundacji 
kontrola, a jeśli była – to należy 
wskazać organ kontrolujący oraz 
wyniki kontroli: 

Nie była przeprowadzana kontrola 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: 


