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2. Celem Fundacji jest:
•

wszechstronna pomoc osobom, a w szczególności dzieciom i młodzieży z zaburzeniami
rozwojowymi wywołanymi alkoholem, nikotyną lub narkotykami w okresie życia
płodowego,

•

podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania
uszkodzeń spowodowanych prenatalną ekspozycją na alkohol i inne czynniki
szkodliwe,

•

organizowanie ośrodków i centrów terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

•

prowadzenie badań dotyczących wpływu alkoholu i innych środków toksycznych na
rozwój dziecka,

•

publikowanie literatury podejmującej problematykę FASD (poalkoholowe spektrum
zaburzeń rozwojowych) i innych zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem i
innymi środkami toksycznymi mającymi negatywny wpływ na rozwój dziecka

3. Fundacja realizuje swoje cele przez:

•

wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących
pomocy osobom z syndromem FASD u innymi zaburzeniami rozwojowymi

spowodowanymi alkoholem,
•

prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie spożywania alkoholu przez
kobiety ciężarne oraz jego wpływu na rozwój potomstwa,

•

uczestnictwo w programach dotyczących ochrony zdrowia dziecka w okresie
prenatalnym i służących upowszechnianiu wiedzy na temat skutków spożywania
alkoholu przez kobiety ciężarne,

•

upowszechnianie skutecznych metod terapii stymulujących rozwój dzieci z FASD,

•

organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń,

•

organizowanie i finansowanie konkursów,

•

przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom opracowującym i uczestniczącym
w programach zbieżnych z celami Fundacji,

•

działalność wydawniczą służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań
dotyczących realizacji celów Fundacji,

•

współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami
naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna
z celami Fundacji,

•

inicjowanie i obsługa działalności wzajemnościowej – ubezpieczeniowej, finansowej,
zawodowej, edukacyjnej i mieszkaniowej dla osób z FASD
W roku 2011 Fundacja realizowała swoje cele przez:

•

Organizację letnich warsztatów terapeutycznych "PORAJ 2011" . Warsztaty
realizowane były w sierpniu w ośrodku PORAJ w Jastrzębiu k/Poraja

•

Współpracę przy organizacji kursu szkoleniowego FASTRYGA dla edukatorów i
instruktorów.

•

Zorganizowanie kampanii „Zero alkoholu w ciąży”.

•

Zorganizowanie konferencji i warsztatów dla specjalistów i rodziców.

•

Udzielano konsultacji diagnostycznych dotyczących diagnostyki FASD oraz
wskazówek terapeutycznych.
4. Odpisy uchwał Zarządu w załącznikach.
5. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 85 132,85 zł
Koszty działalności statutowej wyniosły 74 727,18 zł w tym koszty administracyjne
2 276,32 zł.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą nieodpłatną:

•

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 86.90.E)

•

Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

•

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
88.99.Z)

•

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)

•

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)

•

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z)

•

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKD 56.21.Z)

•

Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)

•

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

•

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z)

•

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.)

•

Wychowanie przedszkolne (PKD 85.1.Z)

•

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B)

•

Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)

7. Fundacja nie zatrudniała pracowników z tytułu umowy o pracę.
8. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
9. Fundacja zatrudniała osoby na podstawie umowy o dzieło do zrealizowania programów
statutowych.
Łącznie wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 2 200,00 zł zł
11.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek

12.

Kwoty ulokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku.
Rachunek bankowy bieżący prowadzony w banku Merium Bank ICB S.A. Na dzień
31.12.2011 r. - kwota: 555,66 zł

13.

Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.

14.

Nie nabyto żadnych nieruchomości oraz środków trwałych.

15.

Suma aktywów Fundacji - 13,925,67 zł

16.

Suma zobowiązań – 3520,00 zł

17.

Informacja o deklaracjach podatkowych:

Fundacja Fastryga nie była płatnikiem podatku VAT.
Fundacja ze względu na zwolnienie podmiotowe nie jest płatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych.
18.

Podatek dochodowy za 2011 rok z tytułu umów o dzieło został odprowadzony do
Urzędu Skarbowego.

Lędziny, dnia 30 marca 2011 r.
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