SPRAWOZDANIE FORMALNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I
UZALEŻNIEŃ
VITRIOL
DLA
ORGANU NADZORU

ZA ROK 2014

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U . z 2001 , Nr 50, poz.529 )

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE FUNDACJI:
Nazwa
VITRIOL
Adres
88
Data wpisu do KRS
Numer identyfikacyjny regon
Członkowie zarządu

- Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień
- 02-641 Warszawa ul. A. Malawskiego nr. 1 lok.
- 26 października 2010r.
- 142664566
- Tomasz Kot
- Małgorzata Różańska

Cele statutowe Fundacji:
1. Udzielanie kompleksowej pomocy osobom dotkniętym chorobami i zaburzeniami
psychicznymi oraz uzależnieniami i ich rodzinom.
2. Profilaktyka dla młodzieży i dorosłych oraz ogólnie pojęte działania zapobiegające
zaburzeniom psychicznym i uzależnieniom.
3. Rozwój sprawności psychicznej i fizycznej, zarówno w zakresie leczenia chorób i
zaburzeń psychicznych oraz uzależnień, jak i profilaktyki.
4. Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych psychicznie.
5. Umożliwienie aktywizacji zawodowej osobom dotkniętym chorobami i zaburzeniami
psychicznymi oraz uzależnieniami i ich rodzinom.
6. Działanie na rzecz akceptacji i zrozumienia chorób i zaburzeń psychicznych oraz
uzależnień jako jednostek chorobowych.
7. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudniania i rehabilitacji oraz
poprawy warunków pracy osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz
uzależnionych.
8. Integracja osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz
uzależnieniami ze społeczeństwem.
9. Inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez włączanie
tych osób w projekty artystyczne, kulturalne i edukacyjne.
2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA I ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH
FINANSOWYCH
W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała swoje cele prowadząc następujące
działania:
1. Ćwiczenia Dwunastokrokowe dla osób z depresją i uzależnieniem prowadzone w
udostępnionych przez dzielnicę Mokotów pomieszczeniach przy ul. J.P. Woronicza
44a w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
polegających na „Przeprowadzeniu programów edukacyjno – korekcyjnych
skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem” – pod nazwą:
„Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno – korekcyjnego dla osób
zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją”w okresie od

01.03.2014r.
do 31.12.2014r.
Program był realizowany dzięki dofinansowaniu przez M .st. Warszawę –
Dzielnicę
Mokotów, umowa nr MOK/WSZ/B/VI/1/6 NR51/2014/GZ 708
3. Od października 2014 roku prowadzenie co miesięcznych trzygodzinnych
warsztatów na temat zdrowienia z depresji w Milanówku.
4. 18.09.2014r współorganizowaliśmy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia
dzielnicy Mokotów konferencję „Mokotowskie inicjatywy na rzecz zdrowia
psychicznego”
5. Uczestnictwo w III Warszawskim Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbyło się
dnia 10 października w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, pod hasłem: „Żyjąc
ze schizofrenią. Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”. Prezentację
„Profilaktyka zdrowia psychicznego, doświadczenia z mikroskali” przedstawił
Tomasz Kot

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. UCHWAŁY ZARZĄDU
Zarząd Fundacji odbył w 2014r. cztery posiedzenia i nie podejmował uchwał.
5.

PRZYCHODY

a. działalność statutowa nieodpłatna
Lp
.
1.

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd M. st. Warszawy Dzielnica Mokotów – projekt „Prowadzenie
profilaktycznego programu edukacyjno – korekcyjnego dla osób
38.000,00
zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją”w okresie od
01..03.2014r. do 31.12.2014r.

b. darowizny
Lp
.

Wyszczególnienie

Osoby fizyczne
a) darowizny pieniężne
23.885

Kwota

1.

23.885,00

6.

KOSZTY

a. działalności statutowej
Lp. Wyszczególnienie

Kwota

1.

Program „Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno –
korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub 38.962,69
depresją”w okresie od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.

2.

Ćwiczenia Dwunastokrokowe dla osób z depresją i uzależnieniem
prowadzone wolotaryjnie.

0,00

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej razem

38.962,69

b. administracyjne
Lp. Wyszczególnienie

Kwota

1.

Zużycie materiałów i energii

1.297,79

2.

Usługi obce

6.212,85

3.

Podatki i opłaty

0,00

4.

Wynagrodzenia , ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

12.988,32

5.

Pozostałe

3.152,74
23.651,70

Suma

7. DANE O :
a. osobach zatrudnionych
Lp. Wyszczególnienie

Liczba
osób

1.

¼ etatu pracownik biurowy

1

2.

W formie umowy zlecenia

5

3.

Wolontariusze – porozumienie o współpracy

1

Suma

Osoby zatrudniane w formie umowy zlecenia realizowały działania statutowe.
Osoba zatrudniona na umowę o pracę była od 15.01.2014r na ¼ etatu.
b. wynagrodzeniach osób zatrudnionych

7

Lp. Wyszczególnienie

Kwota

1.

Wynagrodzenia na umowę o prace

5.040,00

2.

Nagrody

0,00

3.

Premie

0,00

4.

Inne świadczenia na rzecz pracowników

0,00

Suma

5.040,00

Fundacja nie wypłaca nagród i premii.
c. wynagrodzeniach wypłacanych członkom zarządu i innym organom fundacji - Nie wypłacano
d. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych - Poza działalnością statutową nie ponoszono wydatków na w/w wynagrodzenia.
e. udzielonych pożyczkach pieniężnych
- Fundacja nie udzielała pożyczek
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych - Fundacja nie posiadała lokat
g. wartości nabytych obligacji lub akcji - Fundacja nie nabywała żadnych obligacji i akcji
h. nabytych nieruchomościach - w okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości
i. nabytych pozostałych środkach trwałych - W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Lp. Wyszczególnienie

Kwota

1.

Aktywa

6.598,99

2.

Zobowiązania

5.617,07

8. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej.

9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Lp. Rodzaj zobowiązania

Składki ZUS

Typ
deklaracji

Kwota
wynikająca z
deklaracji za
rok 2014

Kwota
Uwagi
wynikająca z
deklaracji za
12/2014

DRA

394,95

394,95

Zapłacono w
01/2015

PIT4/12/2015

68,00

68,00

Zapłacono w
01/2015

1.
2. Podatek dochodowy

Złożone deklaracje : PIT-4 R/2014 i CIT-8/2014 .

10. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI KONTROLACH
W 2014r nie przeprowadzano kontroli.

