SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK
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 AKCEPTACJA

siedziba i adres fundacji

Szyperska 11A/25, 61-754 Poznań

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

j.w.

Regon

367283723

data wpisu w KRS

15.05.2017

numer KRS

0000677679

Dane członków
zarządu fundacji:

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

kontakt@akceptacja.org.pl

Anna Maria Szymkowiak
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

1)
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);
3)
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształcenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, prowadzenia działań ratownictwa medycznego w rozumieniu Art. 15. Ustępu 2 Ustawy z dnia 8
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.);
4)
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
5)
6)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
kształtowania postaw tolerancji i przełamywania uprzedzeń i stereotypów wobec zagrożonych
wykluczeniem;

7)
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
8)
działalności na rzecz osób transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich
reprezentacji społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz objawom transfobii i homofobii w
społeczeństwie;
9)
kształtowania pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi
homoseksualnych;
10) wprowadzanie do obiegu publicznego dyskursu wrażliwego na procedury wykluczenia i
stygmatyzacji dotyczącej tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza,
informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczorozwojowe w
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

11) działalności prozdrowotnej, w tym propagowania wiedzy o chorobach i terapii związanych z
poczuciem tożsamości płciowej, poszanowania ekspresji płciowej w kontaktach ze służbą zdrowia,
wypracowania standardów dotyczących terapii i rozpoznania transseksualizmu, profilaktyki uzależnień;
12)

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka;

13)
14)
15)
16)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

17)

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

18)
19)
20)

promocji i organizacji wolontariatu;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;

21)
22)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

23)

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

24)

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 25) działalności na rzecz

weteranów;

26) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
27) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

Organizacja działa w dwóch obszarach
1) w temacie transpłciowości – wsparcie indywidulane i grupowe dla osób
transpłciowych i ich bliskich, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, pomoc
psychologiczna, pomoc prawna, prowadzenie diagnoz psychologicznoseksuologicznych, wykład i prelekcje na konferencjach naukowych, fakultety ze
studentami, zwłaszcza z kierunków medycznych i psychologicznych
W ramach tego obszaru prowadzone są też działania mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniom innych grup społecznych, takich jak seniorzy, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, osoby uzależnione, osoby chore.
2) drugim obszarem, obecnie głównym obszarem działania organizacji, jest prowadzenie
Specjalistycznego Wolontariatu Pierwszej Pomocy. W ramach tego obszaru prowadzone
są następujące działania:
- certyfikowane kursy, warsztaty oraz instruktaże pierwszej pomocy dla wszystkich
grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych społecznym
wykluczeniem oraz personelu i wolontariuszy wspierających te osoby
- działania ratownicze zgodnie z wymogami Ustawy o PRM dla społecznych organizacji
wsparcia PRM
- zabezpieczenie ratownicze wydarzeń plenerowych
- transport sanitarny dla ośrodków wspierających osoby zagrożone społecznym
wykluczeniem
- badania profilaktyczne profilaktyki chorób wewnętrznych oraz profilaktyki chorób
układu krążenia

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Umowa dotacji nr 94/PZ/2018 zawarta w dniu 14.02.2018 r z Fundacją PZU na projekt
pn „Wolontariat Pierwszej Pomocy”. Kwota dotacji 10 000 zł
Umowa dotacji nr 2/CIL-R/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r z Stowarzyszeniem
Instytut Zachodni na projekt pn „Na ławeczce o zdrowiu”. Kwota dotacji 5 000 zł
Umowa dotacji nr ZSS-XVI.526.2.2018 Fn 3555/18 z Miastem Poznań na projekt
„Ratujemy, bo potrafimy- kursy pierwszej pomocy” zawarta w dniu 15.05.2018 r.
Kwota dotacji 10 000 zł
Umowa nr 14/FO/2018 zawarta w dniu 1.06.2018 z Fundacją dla Polski na projekt pn.
„Debata publiczna – czy osoby transpłciowe „zasługują” na Fundację”. Kwota dotacji
3 000 zł
Umowa dotacji nr 5091/2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r z Fundacją Stocznia na
projekt pn. „Ratuję, bo potrafię! Dziś ja uratuję Ciebie, jutro Ty uratujesz mnie”. Kwota
dotacji 5 000 zł
Umowa prewencyjna nr 1857/2018/PZUSA/10/Łódź zawarta w dniu 29.11.2019 r z
PZU SA na projekt prewencyjny polegający na: wspieraniu działań edukacyjnych w
zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej; organizowaniu i finansowaniu programów medycznych i
profilaktycznych w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Kwota
dotacji 30 000 zł
Umowa grantowa zawarta w dniu 24.11.2018 r z Fundacją Aktywności Lokalnej na
projekt pn. „Wzmocnienie relacji pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi w
obszarze profilaktyki zdrowotnej w zakresie działań propagowania umiejętności
udzielania [pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”. Kwota dotacji 500 zł
Umowa dotacji nr i2018A/0005/23601 zawarta w dniu 10.05.2018 r z Fundacją im
Stefana Batorego – dotacja instytucjonalna na realizację celów statutowych. Kwota
dotacji 60 000 zł
3. 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).

Nie dotyczy
4. 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).

Kopie uchwał znajdują się w załączniku
5. 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).

173 414,29
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).

8 713,50

Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

182 127,79
0

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

17 902,50

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności Nie dotyczy
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. 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
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. 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
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

164 125,29
0
0
100
0
0
0
0

0
Nie dotyczy
0
0
0
0
0
Nie dotyczy

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

7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Nie dotyczy

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.

Nie dotyczy – fundacja nie udzielała pożyczek

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

34743,40

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.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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).

Umowa dotacji nr 2/CIL-R/2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r z Stowarzyszeniem
Instytut Zachodni na projekt pn „Na ławeczce o zdrowiu”. Kwota dotacji 5 000 zł
Umowa dotacji nr ZSS-XVI.526.2.2018 Fn 3555/18 z Miastem Poznań na projekt
„Ratujemy, bo potrafimy- kursy pierwszej pomocy” zawarta w dniu 15.05.2018 r.
Kwota dotacji 10 000 zł
Wszystkie projekty zostały zrealizowane w roku obrotowym 2018. Dotacje zostały
rozliczone, sprawozdania przyjęte i zaakceptowane
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja złożyła PIT za świadczenia podlegające opodatkowaniu realizowane w
ramach statutowej działalności nieodpłatnej oraz uiściła zobowiązania podatkowe za
rok 2018. Fundacja złożyła CIT-8 oraz Sprawozdanie Finansowe do KRS za 2018 rok

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).

x

NIE

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

Nie było kontroli

§ 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:

